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A próféta szerelme.
i.

Mohamednek a prófétának karavánja Dsidda ki
kötőváros közelébe ért és emberei alig ötszáz lépésre 
a  Vörös tenger partjától felütötték a sátrakat. A tenger 
halk hullámzása és elfojtott morajlása még kivehető volt, 
a  Nap utolsó, véres csikót húzott a tarajos habfodrokon 
át, azután az ég pereme alá bukott és abban a pilla
natban sötét -éjszaka borult az arábiai sivatagra. Mo
hamed tábora már elpihent, csak egy-egy tevehajcsár 
vonitásszerű kiáltása hallatszott a sátrak széléről, azután 
elcsöndesedett minden.

A tábor felügyelője ezen az éjszakán Safvan el 
Amin volt, a fiatal beduin, aki kipróbált hűségéért kapta 
az el Amin (a hűséges) melléknevet. Ez a hűség leg
nagyobb próbáját akkor állta ki, amikor Mohamed 
Medinába futott és ő mindenütt nyomon követte urát. 
A hedzsra óta Mohamed az életét is rábízta volna Saf- 
vanra .. Azóta három esztendő telt el és Safvan változ- 
hatatlan hűséggel ragaszkodott a prófétához. Amikor 
tehát a tábor elnyugodott, fogta teveszőrtakaróját, lete- 
ritette Mohamed és Aisha sátora közé, kivonta kardját 
és hátára feküdve bámulta a csillagos eget. De alig 
fekhetett pár perce, amikor Mohamed sátora meglebbent 
és a próféta előtte állt. Safvan arcra borult.



— Safvan! Ez éjszakát Aishánál töltöm.
— Allah kegyelmes, hogy ezt megérned engedte,
— Virrasztasz-e boldogságom küszöbén ?
— Uram, mivel érdemeltem ezt a kérdést?
— Safvan! Mondom neked, hogy egykor nagy 

lesz a jutalmad. A hét menyország és az AI’ dzsannatu 
minden gyönyörűségét megszerzem neked.

Mohamed eltűnt kedvenc neje sátorában. Safvan 
ismét a hátára fordult és bámulta tovább a csillagos 
eget. A hetedik mennyországra gondolt, ahova csak a hű
ségesek kerülnek, ahol lenge hurik járják fátyoltáncaikat 
és kinálgatják a tubafa árnyékában az üdvőzültet, ször- 
bettel és mézzel, hűsítő italokkal és édes gyümölccsel. 
De valami dévaj dzsin bújhatott ma belé, mert gondo
latai fonala meg-megszakadt és szeme .odarögződött 
Aisha sátorára. A isha! Naponként látta maga előtt, de 
annyira elérhetetlennek látszott, hogy a kívánság legpa
rányibb érzése sem támadt benne. Pedig fiatal volt és 
életerős. És ajka soha még asszony ajkát nem érintette,

Safvan nyugtalanul tekintett körül. Félt, hogy gon
dolatait meglátja, megérzi valaki. Most e pillanatban 
Aishára gondolt és pusztító vágy támadt benne. Ez volt 
az első pillanat, hogy nem ragaszkodó hűséggel gondolt 
Mohamedre. Gyűlöletet és féltékenységet érzett és gör
csösen szorította kardja markolatát. Felugrott és körül
tekintett. A csillagok változatlan hidegséggel tekintettek 
reá. Ez kijózanította.

Valaki megérintette vállát. Ibrahim Abu Dsal volt,, 
akit Mohamed környezetében a balgaság atyjának ne
veztek, mert kérdésein, feleletein senki eligazodni nem 
tudott, aki azonban a legfurfangosabb volt Mohamed



•valamennyi tanácsosai között. Fehér szakálla az éjsza
kában is fehérlett. Safvan azonnal megismerte.

— Ibrahim ! Vissza! Mit keresel a próféta sátoránál?
— Szszsz.... Csöndesebben barátom, megzavarod 

a  próféta álmát.
— A próféta szakállára és a te gonosz szemeidre 

fogadom, hogy kardommal keresztülütlek, ha nem távozol.
— Safvan, fiacskám, növessze meg Allah a sza

kálladat, csak nem akarsz engem bántani, aki atyádnál 
is  jobban szeretlek? Jöjj, ülj ide mellém, súgok neked 
valamit, amitől szemed-szád eláll.

Ibrahim Abu Dsal ellenállhatatlan erővel maga 
mellé húzta Safvant és ezeket mondotta az ifjúnak, 
súgva, suttogva:

Abu Bekr a próféta jobbkeze négy évvel ez- 
■elött mutatta meg először a világnak leányát Aishát. 
És akik őt látták megszédültek a szépségétől. Aisha 
akkor volt a tizenhatodik tavaszában. És Mohamed — 
élete nyarán túl — halálosan megszerette. És Abu Bekr 
—  mit is tehetett volna egyebet — átadta neki leányát. 
Aisha nem szereti Mohamedet, a próféta ellenben meg
feledkezik miatta isteni küldetéséről. Minél jobban ha
ladnak évei, annál makacsabbul ragaszkodik hozzá, annál 
több időt tölt körében, annál kevesebbet gondol a néppel, 
amelynek Allahtól küldött vezére. Aisha uralkodhatnék 
fölötte, a mozlim követőinek földi istennőjévé lehetne. 
De Aisha szelíd és alázatos és boldogtalan. Óh amikor 
ragyogón, kedvesen tekint le aranykössöntyűs tevéje 
hátáról, óh akkor nem mutatja igazi arcát. Én — tudod 
o tt a szemem és fülem mindenütt, ahol nem kellene — 
hallom a sóhajait rabsága szabad pillanataiban, amikor 
azt hiszi, hogy egyedül van és panaszát a sátorsző



nyegek elfogják. Ibrahim füle és Ibrahim szeme min
denütt ott van, semmi előtte rejtve nem maradhat.

— Mi gondom nekem mindezzel Ibrahim Abu 
Dsal, avagy azért rendelt-e engem ide a próféta, hogy 
hazug, gonosz szavaidat hallgassam ? Miért bízod e 
titkokat reám, mit akarsz velem?

— Safvan, fiacskám, mondottam, hogy Ibrahim 
figyelmét semmise kerüli ki. Hallgasd tehát tovább. 
Gyakran hallottam Aishát, amikor epedő vággyal ejtette 
ki nevedet: Safvan, te isten, miért e távolság köztünk, 
miért nem lehetek a te rabszolgaleányod?

— Hazudsz Ibrahim ! — kiáltott fel Safvan és fel
szökött mintha kígyók csípték volna meg.

— Hallgasd csak tovább Safvan. Az én öreg 
szemeimet nem kerülhették el azok az epedő tekintetek, 
amelyekkel téged simogatott, valahányszor a közelébe 
értél. Safvan, látom arcodon, te is gyötrődöl és én el
jöttem, hogy megszerezzem neked Aishát!

— Még egy szót és Allahra mondom, meghalsz!
— Pedig ezt az egy szót még meg kell hallanod 

Safvan. Nem az Aisha szép szemeiért, nem is a te 
ébenhajadért jöttem én ide és teszem kockára vén 
fejem et.• Mi közöm hozzátok? Nekem a próféta kell. 
Én azt akarom, hogy életének minden percét Allahnak, 
az örökkévalóságnak szentelje, hogy ne legyen asszony, 
aki nagy művétől csak egy pillanatra is eltántoritsa. Ez 
mindnyájunk akarata. Ezt akarja a próféta leánya Ru- 
keija is. Téged szemeltünk ki, neked Aishát el kell 
rabolnod a prófétától.

— Rukeija? Ti mindnyájan, a nagy tanács? Hiszen 
ez lehetetlen ?

— Bizonyítékot akarsz ? Jöjj elvezetlek Rukeijához !



— Nem és százszor nem. És ha mindnyájan 
összeesküdtök is ellene és ha ég-pokol leszakad is reám, 
én hű maradok M ohamedhez!

Ezzel megragadta Ibrahimot és teljes erővel ellökte 
magától. Ibrahim Abu Dsal hárinat-négyet fordult a 
földön és aztán valami káromkodásfélét hallatva eltűnt 
az éjszakában.

A hajnal derengett a láthatáron. Mohamed kilépett 
Aisha sátorából.

— Safvan! Mintha valami zajt hallottam volna az éjjel!
— A tevék nyugtalankodtak.
— Köszönöm Safvan, hogy őrizted boldogságomat.
— Allah kegyelme őrködött fölötted!
Mohamed sátrába tért. Safvan szive halálra seb

zetten vonaglott. Felnyergelte tevéjét. Felpattant a hátára. 
És mielőtt a tábor ébredni kezdett volna, rácsapott az 
állatra és sebes iramban elvágtatött a tengerpart hosz- 
szában délkelet felé a Dsiddával ellenkező irányban.

II.

Aishá kilépett sátorából. Márványarcára a hajnal 
első pírja esett és hajkoronája ettől úgy ragyogott, 
mintha lángban állt volna. Kényes macskához hasonlóan 
pillanatra lecsukta szemét, aztán ismét felnyitotta és 
megindult. Pirostopánkás pici lábai alig látszottak érin
teni a homokot. Keresztülléptetett az alvó táboron. Sen- 
kise vette észre, csak néhány kérődző teve bámult utána.

Aisha a tengerpart felé tartott. Hűs hajnali szél 
fújt és meg-meglobogtatta tunikáját. A tenger nem volt 
messze. A parton a homoksivatag kissé aláhanyatlott. 
Aisha lekuporodott a víz szélére és a messzeségbe 
nézett. Mohamed táborát nem látta többé.



A tábor ébredezett. A muezinek vontatott ima
kiáltásai messze elhangzottak. Hajcsárok, őrök, katonák,, 
kereskedők egymásután arcra borultak Kelet felé. Azután: 
a tábor fölkerekedett. Dsidda minaretjei a hajnali ködbőt 
kibontakoztak és lassan aranyszínűre változtatta a si
vataghomokot a Nap.

Mohamed a csapat élén haladt arab bölcsektől’ 
körülvéve. A próféta különben is már több esztendős
szokás szerint bölcs elmélkedésekkel és vitákkal űzte 
el a vándorlás unalmait és egyhangúságát. Az asszonyok 
a vándorlás alatt a mozgó tábor derekát alkották. Aisha 
utazási alkalmatossága egy fedőernyővel ellátott, keleti; 
kényelmet nyújtó hatalmas kosár volt, amelyet két egy
máshoz láncolt egypúpú hátára erősítettek.

Amikor Mohamed tábora elindult, senkinek se 
tűnt fel, hogy Aisha hiányzik.

Ibrahim Abu Dsal látta a hajnali szürkületben1 
Safvant elvágtatni, látta Aishát is eltávozni a tenger 
irányában. Mert Ibrahim Abu Dsal szemei mindenütt 
ott voltak. De Ibrahimnak Allah nem adott volna böl
csességet és furfangot, ha nem tudott volna hallgatnia 

Aisha elmerült a tenger szemlélésébe. Mintha a  
a víznek végtelensége és korlátlansága eszébe juttatta 
volna az ő korlátozottságát, az ő raboskodását egy 
ember mellett, akit milliók követtek és milliók tartottak 

*a legnagyobb prófétának, akiről egyedül csak ő tudta, 
hogy erényei, nagy tulajdonságai mellett is milyen gyarló' 
ember, mennyire szenvedélyeinek a rabja, akit szemének 
egy pillantásával, ajkának legparányibb érintésével ő r- 
jöngővé tudott tenni. Aki előtt milliók arcra borultak, 
az leborult előtte és lábait csókolta. Aisha királynő
lehetett volna, de őt untatta ez a játék, mert nem sze-



•rette Mohamedet, mert egyáltalában nem szeretett még. 
És noha alaptermészete a szelidség volt, tudott néha 
vad és kegyetlen lenni a nagyszakállú prófétával szemben. 
Amellett pedig féktelen szabadságvágy volt benne.

Óh milyen más is volt az élet atyja házában. Abu 
Bekrben sok volt a poézis, és esténként az illatos ró
zsalugasban olyan csodás történeteket tudott mondani 
leányának, hogy ámulatában sokszor hangosat kiáltott 
■és reggelig is elhallgatta volna. Micsoda gonosz lélek 
bújhatott apjába, hogy egyszerre csak fogta és vitte és 
átad ta  egy embernek, akit addig sohase látott, akit 
.mások imádattal vettek körül, de aki csak semmiben 
sem  hasonlított azokhoz az ifjakhoz, akik atyja meséiben 
szerepeltek és akikről alva és ébren álmodott.

Aishát merengéséből egy különös látvány rázta fel. 
A tenger, amely addig oly sima és csendes volt, egy
szerre megmozdult és kezdett tűnni, elszaladni előle. 
Nem akart hinni szemeinek. De azután, hogy a víz 
mindig messzebbre, messzebbre ment és csodás tengeri 
lények, kagylók, csigák, csillagok ezrei mutatkoztak lábai 
előtt, azt hitte, hogy valami jóságos tündér rendezi ezt 
mulattatására.

Gyerekes örömet érzett és rövid habozás után a 
hullámok nyomában megindult, levetette tunikáját és 
lázas igyekezettel kagylókat, csigákat szedegetett bele. 
A nap ezalatt magasabbra hágott. Aisha nem szám ol
gatta az órákat. Eleinte válogatás nélkül szedte a tengeri 
csodákat, később már csak a pirosakat, csillogókat. 
Ezalatt mindig beljebb jutott, mert a víz még mindig 
futott előle. Erősnek érezte magát és azt hitte, hogy a 
hullám szemének tekintete előtt hunyászkodik meg. Va
lóságos üldözőkedv támadt benne.



De a hullámok egyszerre megtorpantak. Mint a 
nemes paripák ágaskodtak láthatatlan lovasok alatt és 
azután visszafordultak. Aisha rémülten dobott el tunikát, 
kagylót és rohant a part felé. De amit eddig szedegetés 
közben észre se vett, a talaj nedves volt és ő mind
untalan elbukott. Lába be-;besüppedt a hináros tenger
fenékbe. Először az egyik, azután a másik topánka 
maradt le a lábáról. Ez könnyített rajta. De a hullámok 
gyorsabbak voltak nála. Ijesztően közeledtek felé. Már 
vissza se tekintett. Fáradt lihegéssel törtetett előre. A 
szörnyeteg már belekapott a bokájába. Ötven lépésre 
lehetett a parttól, amikor egy hatalmas hullám hátba kapta.

— Allah légy irgalm as! — sikoltott és a hullám 
keresztül csapott rajta. És ő eszméletét vesztette.

Abban a pillanatban egy férfi jelent meg a tenger
parton.

III.

Ez a férfi Safvan el Amin volt. Rövig küzködés 
után — mialatt megvillant agyában a gondolat, nem 
volna e jó neki is Aisha mellé temetkeznie a hullá
mokba — kiragadta az eszméletlent a még sekély vízből 
és a biztos magas part forró homokjára fektette.

Aisha behunyt szemekkel öntudatlanul feküdt, de 
keble a benne lévő élet csalhatatlan jeleként, hullámzott. 
Ruhája szorosan idomaihoz tapadt és Safvannak olyan 
különös érzései támadtak, hogy le kellett hunynia sze
meit. Majd lehúzván tevéjéről fehér köppenyét, azzal 
takarta le az elaléltat. Azután kelet felé arcra borult és 
hangosan igy imádkozott:

— Allah te nagy. te hatalmas, ki a végnélküli 
Mindenség felett uralkodói, aki tetted azt, hogy én a 
létbe kerültem, aki legnagyobb prófétád szolgálatára



rendeltél és megérnem engedted, hogy tetszést találjak 
szemei előtt, miért hoztad rám ezt a próbát, miért so
dortál ebbe a veszedelembe ? Ha már a hűségem mellé 
odatűzted a nagy szenvedélyt, szerelmemet is, miért 
kínálod fel nekem a tenger hullámainak hátán Aishát? 
Miért teszed azt, hogy elém sodrod ebben a kietlen 
pusztaságban, ahol kettőnkön és rajtad kivül élő lény 
közel és távol nincsen? Avagy mikor tetted azt, hogy 
a kecskefiat odavitted volna az oroszlán szája elé? 
Allah, te nagy és irgalmas vagy! Tedd azt, hogy ellen
állhassak a kísértésnek, tedd azt, hogy Aishát érintet
lenül adhassam urának. Ne engedd, hogy a szerelem 
megölje, föleméssze a hűséget bennem. Én igaz voltam 
mindig a te színed előtt. Ifjú bíborpiros véremet ontottam 
a te dicsőségedért. Hadd maradjak továbbra is a te 
szolgálatodban és ne engedd, hogy megfoszttassam attól 
az égi jutalomtól, amely a hűségesekre v á r! '

Safvan el Amin felállt és szemei abban a percben 
találkoztak Aisha tágranyilt szemeivel, aki csodálkozva, 
kérdően tekintett reá.

— Úrnőm !
— Ki vagy? Mi a neved?
— Safvan el Am in; nem ismernéd óh Aisha a 

prófétánák hűséges kísérőjét?
— Nem ismerlek, nem láttalak soha.
— Nem láttál soha? lehetetlen úrnőm. Ott jártam 

mindig melletted. Én őriztelek a pusztai rablók és ra
gadozó vadállatok ellen.

— Talán azért nem láttalak, mert nagyon közel 
voltál és én mindig nagyon messze néztem, elérhetetlen 
messzeségekről álmodoztam. De most látlak és csodálom, 
hogy eddig nem láttalak.



— Óh úrnőm, hiszen Ibrahim Abu Dsal olyan 
különös dolgokat mondott és én akkor. . . .  és én most 
látom, hogy Ibrahim hazudott.

— Ibrahim Abu Dsal és Rukeija igen—  igen 
ők voltak nálam és te lennél az az ifjú, akivel nekem 
a mozlimok üdvéért, Mohamed megszabadításáért —  
nem, n em ! Ugye Safvan el Amin téged Mohamed kül
dött utánam ? Talán késleltetem a tábor indulását.

— Óh Aisha, a tábor már messze jár. Tekints oda, 
hült helye az éjjeli táborozásnak és ők ezalatt talán 
már Dsiddába értek.

Aisha inkább csodálkozva, mint félelemmel tekintett 
a táborhely irányában, de csak homok pusztaságot 
látott maga előtt.

— Nos é s  és h á t. . . .  azt csak tudom, hogy
én hogy kerültem ide, de nem értem, hogy Safvan el 
Amin miért maradt el ura oldala mellől?

— Nem tudod te úrnő, hogy a sötétség hatalmai 
néha a legnagyobb hűséget is próbára teszik, a leg
hűségesebb szívet is eltántorítják? Ibrahim Abu Dsal 
ma éjszaka a sötétben, amikor a próféta boldogságát 
őriztem, a fülembe súgott valamit. És ez a valami 
hosszú esztendők hűségét kitépte lelkemből és engem 
a sivatag pusztaságba űzött.

Aisha meleg érdeklődéssel nézett az ifjúra.
— Safvan el Amin nem mondanád meg nekem, 

mi az a bűvös szócska, amely a hűségest kiűzi a puszta
ságba és hajléktalanná teszi?

— Ezt te úgyse értenéd meg szent asszony, 
akinek a próféta oldalán már e földön mennyei gyö
nyörűség jutott osztályrészül.

Aisha fájdalmasan mosolygott.



— És ha azt mondanám, hogy a gyönyört nem 
ismerem, hogy nem tudom mi az öröm és a boldogság, 
amióta Abu Bekr házát elhagytam ?

— Akkor. . . .  de ez lehetetlen Aisha, a próféta 
egyetlen tekintete üdvözít?!

— Üdvözíti azt, aki — mint te is — a hit őrjön
gésével és kábulatával néz rá és minden szavát istenj 
kijelentésnek veszi és őt csak a világ számára felké
szülten, nappali világosságban látja. De aki hálósátrát 
megosztani kénytelen vele, aki látja azon a máskor oly 
fenséges férfiarcon a kéj sóvár vonásait táncolni, aki 
ismeri betegségét, gyöngéit, szeszélyeit, őrjöngéseit óh 
Safvan — mint én, annak a próféta nem isten, az testi 
szemeivel nézi őt, mint ahogy most én nézlek téged*

— Aisha, a te szavaid örvényt nyitnak meg 
szemeim előtt.

— Nos, megmondod e már most azt a szócskát, 
amely a pusztába űzött?

— Óh szent asszony, ne akarj a lelkembe látni!
— Safvan. el Amin, te nem ismered az asszonyi 

szívet. Kíváncsivá tettél, én talán megbánnám, hogy 
kihoztál a hullámokból, — hiszen csak te lehettél — 
ha nem beszélnél.

— Ez az egy szócska óh A isha: szerelem I
— Szerelem ? Nem értem, nem tudom jelentőségét. 

És ez erősebb, hatalmasabb volna a hűségnél ?
— Látod a Napot itt a mennybolton ? A legforróbb, 

legpusztitóbb deleléskor sem lehet oly pusztító, mint a 
boldogtalan szerelem. A hűségest hűtlenné, a becsületest 
árulóvá, a jóságost kegyetlenné, a szelidlelkűt orgyil
kossá teszi. Ibrahim Abu Dsal a gonosz egy szót sut
togott, hogy aki oly elérhetetlen, akit nem tudok, de



nem is akarok elérni, hogy az én nevemmel az ajkán 
pihen el éjszakánként, ez a szó, noha tudom most már, 
hogy hazugság volt, ez kiűzött, kiüldözött a világba. 
De minek ezt neked elmondanom óh Aisha. Allah mindig 
bölcsen rendelkezik és ha én el nem bujdosom, nem 
talállak meg. És te nyomorultul pusztulsz itt. És a nap
világ elalszik az É gen!

Aisha Safvan szavainak hatása alatt csodás me
leget kezdett érezni. Enyhe szédülés fogta el és hirtelen 
arra gondolt, hogy talán ez a szerelem. Valakit meg
látni és percek alatt beleszédülni arcának nemes voná
saiba, férfias alakjába, hajának ébenfeketeségébe, gyö
nyörű, erőteljes ifjúságába, szavainak hevébe és szép
ségébe.

— Safvan el Amin, miért játszol a szavakkal? 
Miért beszélsz elérhetetlen szerelemről, amikor veled, 
melletted vagyok?Tudom, hogy rólam beszélsz. Tudom, 
hogy miattam bujdokolsz! Mert ki más lehetne széles 
e világon, aki pusztító diadalmas ifjúságodat megállítaná 
mint én, isteni prófétád hitvese ? Pedig Safvan el Amin, 
ebben a pillanatban érzem, hogy legyőztél engem is és 
hogy én megtalálom az élet értelmét, ha rabszolgálód le
hetek. Safvan el Amin, amit te hosszú napok gyötrelmei 
árán érzesz, a szerelem egy pillanat alatt elhatalmasodott 
rajtam. Itt vagyok, ragadj meg, ragadj el magaddal. 
Nagy a világ, végtelen a puszta és Mohamed szeme 
nem mindent látó, keze nem elég hosszú, hogy elérjen.

Aisha felugrott, ledobta magáról a fehér köntöst 
és epedőn tárta Safvan felé karjait. Az pedig leomlott 
előtte és megcsókolta meztelen lábát.

— Mohamed nem elég hatalmas, óh szent asszony, 
de Allah majdan számonkérné a hitszegést!



— Óh balga ember, aki egy soha nem látott 
mennyország álomszerű reménységéért föláldozza földi 
mennyországát. Jer Safvan, menjünk, tudok egy hűs
oázist, El-dzsóíot  Oda vigyél el, hadd éljünk ott,
mint a paradicsomi emberpár. Allah nem szereti a vé
letlent. Allah hozott össze minket e végtelenben, hogy 
örökké egymáséi legyünk, hogy véget nem érő szere
lemmel szeressük egymást.

— Az esti csillag fénye megszégyenül, ha szemeid 
sugarával találkozik. A fekete éjszaka elsápad az irigy
ségtől, ha hajad feketéjét látja. A bengáli tigris meg
hunyászkodik és a dzsungelbe menekül, ha derekának 
karcsúságát összeméri derekaddal. Szép vagy Aisha, 
mint a hajnal első pírja az oázis fölött. Szép vagy és 
kívánatos, mint a piros gránátalma. Ajkad a legédesebb 
datolyánál édesebb lehet. Arcod hamvas mint a frissen 
szedett banán. A te két emlőd olyan, mint két rózsa, 
amelyek liliomok között- nyílnak. Fordítsd el a te sze
meidet én rólam, mert azok megzavarnak engem. Nem 
tudok nálad szebbet elképzelni Aisha és szeretlek, ahogy 
csak halandó, ahogy csak ez az esendő szív szeretni 
tud. De hogyha az elképzelhetőnél százszor szebb és 
kívánatosabb volnál is, nem érintenélek. Azért jer szent 
asszony, ülj föl tevémre, visszaviszlek Medinába Mo
hamed házához.

Aisha még mindig kitárt karokkal, lihegő kebellel 
állt az ifjú előtt. De karjai lassan lehanyatlottak, keble 
görcsösen összeszorult. Szemei elhomályosultak. Ma
gába roskadt. Szent, alázatos asszony lett ismét, aki 
az előtte térdelő szolgát nem látta meg, aki szomorúan, 
szenvedőn nézett a távolba, elérhetetlen messzeségek

S zá n tó  R óbert:  A pró féta  szere lm e .



felé. Azután gépiesen kezet nyújtott Safvannak, aki a 
teve hátára emelte.

Amikor az esti csillagok egyenként kigyultak a 
mennybolton, már messze benn jártak a homoksivatag
ban. Az arábiai éjszaka takarta be őket. Nem szóltak 
egymáshoz, de mindketten a halálra gondoltak. És meg
adással mentek Medina, a próféta szent lakhelye 
irányában.

IV.

A mozlimok időszámitása szerint a harmadik esz
tendőt irták a hedzsra után. Medinában a próféta vá
rosában lázas nyugtalanság volt. A zarándokok ezrei 
tódultak a városba, hogy részt vegyenek a három év 
előtti csodás szabadulás emlékünnepén. És Allah vá
lasztott prófétája már három nap óta nem mutatkozott. 
A zarándokokat, akik fényes orcáját látni akarták, azzal 
utasították el, hogy Mohamednek látomásai vannak és 
ilyenkor háborgatni Allah elleni bűn. A beavatottak 
azonban tudták, hogy a próféta három nap óta böjtöl, 
mert kedvenc neje eltűnt a pusztaságban.

Ibrahim Abu Dsal a kezeit dörzsölte, mert érni 
látta terveit. A prófétát mindörökre meg akarta szaba
dítani attól az őrülettől, amelynek Aisha volt a neve. 
Azt hitte, hogy ezzel Allah előtt kedves dolgot cselek
szik. És bosszút akart állni Safvan el Aminon a bán- 
talmaztatásért. Itt is, ott is elejtett egy-egy célzást. 
Felbiztatta Zejd ibn Thabitot a költőt, hogy Aisháról 
gúnyverseket írjon. És a szent város lakói és a zarán
dokok között megindult a gyanús sugdosás, amely nem 
volt alkalmas arra, hogy a próféta tekintélyét öregbbitse.

A harmadik napon az ajtónállókat félrelökve be
lépett a próféta legbelsőbb szobájába Othman, a ké



sőbbi kalifa és Mohamed leányának Rukieijának jegyese 
és így szólt M ohamedhez:

— Allah szaporítsa és sokasitsa meg esztendeid 
számát óh isteni próféta. Eljöttem hozzád, hogy Ibrahim 
Abu Dsalra tegyelek figyelmessé, aki hitvesedről olyasmit 
állit, amit férfi nem viselhet el némán. Mondd meg 
nekem, mit cselekedjem vele?

— Ha igazat beszél, Allah szól belőle, ha hamisság 
és hazugság leskelődik szavai mögött, majd utóléri 
a  végzet!

— És ha igazat beszél, mi történjék a férfiúval, 
aki a prófétát meggyalázta ? Adj megbízást, hogy a fejét 
a lábaid elé fektessem.

— Allah bosszújának nem akarnék elébe vágni. 
De én nem is hiszem, hogy Safvan el Amin hűtlenné 
lett hozzám. Aki vért és életet ajánlott fel nekem, aki 
a hűség ezer próbáját kiállta, azt asszonyi szemek nem 
tántorítják el.

— Uram, féltem tekintélyedet, hatalmadat. A nép 
körében már élceket is hallani. Zejd ibn Thabit gúny
verseit énekli az ucca. Minduntalan kardom markolatára 
téved kezem. Engedd, hogy tegyek valamit érdekedben.

— A próféta Jézus, aki Názárethből való, a meg
aláztatás legmélyebb fokára jutott. Ezt a kis megalá
zást ne viselném el hát én is türelmesen?

— Uram, úgy jöjj hát a nép közé, nyisd meg 
termeidet a zarándokok előtt, mert a türelmetlenség 
óráról órára nagyobb.

— Csak még ezt az egy napot adjátok nekem, 
az előrelátásom nem szokott csalni, ma Aishának meg 
kell jönnie.



Othman leborult a próféta fényes orcája előtt és 
csöndben távozott.

nlkonyatkor, amikor a szent város lakói küszö
beik előtt üldögéltek és a müezinek vontatott kiáltása 
reszketett végig a városon: „Lá iláh illá ’H a h a  
nyugati kapun bevonult Safvan el Amin és Aisha és 
az egész város láthatta őket és a sugdosás egy pilla
natra elhalt az ajkakon. Aisha csodálatos szépsége, 
Safvan el Amin deli ifjúsága megbűvőlte a szíveket. És 
átok helyett áldást rebegtek utánuk.

Amikor megálltak a próféta előtt, Mohamed 
átható tekintete mint két éles penge fúródott Safvan el 
Amin szemeibe. Safvan el Amin kiállta a tekintetet és 
Mohamed látta a szűzi tisztaságot, amely szemeiben 
ragyogott.

— Uram megtartottam, visszahoztam kincsedet 1
— Köszönöm Safvan 1

V.

Mohamed bölcsei körében ült. Csendes mosollyal, 
amely megelégedettséget sugárzott, jártatta körül szemeit. 
Majd a magasságok felé fordult és így fohászkodott:

„Istennek, a kegyelmes könyörülőnek nevében. 
Istené a dicsőség, a világok uráé, az ítélet napjának 
uralkodójáé. Téged imádunk és tőled várunk segedelmet. 
Vezess az egyenes ösvényen, azoknak ösvényén, akiket 
kegyelmeddel ajándékozol meg, akikre nem sújtasz ha
ragodban és akik nem jutnak tévútra. Ámen.“

Azután Ibrahim Abu Dsalra nézett.
— Ibrahim, te súlyos vádat emeltél egy szent 

asszony ellen, aki neked sohasem vétett és egy férfiú 
ellen, aki szolgáim leghűségesebbje volt. Tudsz-e ta-



núkat álütani a vád igazolására? Mert te bölcs ember 
vagy és ok nélkül csak nem vádolod embertársaidat?

— Uram, tanúim nincsenek, tanúm a lelkiisme
retem, mentségem az aggodalom, a szeretet, amely a 
mozlim szent ügye iránt eltölt. Uram, én a nép üdvéért 
akartam boldogságodat megrontani.

— Helytelenül cselekedtél Ibrahim Abu Dsal, mert 
tudd meg, hogy akkor egész a férfi, cselekvőképessé
gének teljességét akkor éri el, ha életét a nő édesíti 
meg és deríti fel. És most már megmondhatom, hogy 
böjtöm és keserűségem három napján közel voltam 
ahhoz, hogy prófétai palástomat letegyem. Nagyot vét
keztél Ibrahim Abu Dsal. Távozz hát innen és adass 
magadnak száz botot a bűnbánat jeléül.

Ibrahim Abu Dsal megcsókolta a próféta palást
jának szegélyét és eltávozott.

— És te Zejd ibn Thabit, aki sohase tudtad' 
magad fékezni, aki a legszentebb dolgokat is bemocs
koltad gúnyolódásoddal, aki nyilaidat az égiek felé lö
völdözted, részesülj hasonló sorsban. Feküdj Ibrahim 
Abu Dsal mellé és számláld fennhangon a reád mért 
ütéseket. És ha a századikat elérted, távozz közelünkből, 
szolgálatodat nem óhajtjuk többé igénybe venni.

A próféta rövid szünetet tartott.
— Te pedig írjad Ali: Mohamednek, Allah pró

fétájának ez az akarata az idők végéig, hogy az igaz
hitű férfi asszonyait bekerített, rácsos ablakokkal ellátott 
helyen tartsa és megférfiatlanított rabszolgákkal őriztesse. 
Ha pedig a bekerített helyen kívül jelennének meg, 
szükség nekik fátyolt hordaniok, amely arcuk szépségét: 
idegen férfiszem elől eltakarja. . . .



írjad továbbá Ali: Mohamednek, Allah prófétájának 
ez az akarata az idők végéig, hogy, ha az igazhitű férfi 
asszonyt megvádol, négy tanút állítson a vád igazolá
sára. Ha ezt megtenni nem tudja, száz botütés legyen
a  büntetése........

A bölcsek tanácsa helyeslőleg bólintott.
És Aisha azontúl bekerített helyen élt. És arcának 

szépségét fátyol alá takarta, hogy egyedül a próféta 
gyönyörködhessék benne.

És Aisha eltévedése és Mohamed szerelmi gyöt
rődése miatt több mint egy ezredév óta szenvednek az 
asszonyok milliói keserű, megalázó rabságot.

Safvan el Amint pedig senki sem látta többé a 
szent városban.



Az endori boszorkány.
Amig Saul, Kisnek fia atyja szamarait őrizte, boldog 

együgyüség ült a lelkén, vágyai nem keresték Libanon 
cédrusait. El-el nézegetett a szomszéd kunyhó felé, ahol 
Elimelech leánya várta minden este szerelmes lelkének 
egész odaadásával. Hogy azonban Saul, Kisnek fia Adonáj 
akaratából megszűnt atyjának szamarait legeltetni és 
emberek felkent őrzőjévé, Izrael királyává lett, megszűnt 
lelke boldog együgyűsége, Elimelech leánya hasztalanul 
várta, Saul vágyai a Libanon cédrusai fölé emelkedtek.

És az ősz Elimelech azon a napon, amikor leánya 
holtteste fölött megszakgatta köntösét, fölemelte könnyes 
szemeit az égre, fehér szakálla remegett és szakgatottan, 
tördelve bugyogtak ki száján a szavak:

— Adonáj, te királlyá kented azt, aki egy dénárral 
nem volt előkelőbb nálam, óh mondd, miért nem vitte 
magával a trónra leányomat? Avagy a fölkentnek joga 
volt megszegni a fogadalmat, amit a szolgasorban 
lévő fogadott ? Nézd Adonáj ezt a leányt, akinél a Her- 
montól a Kármelig szebbet nem találtak, nézd a Seol 
árnyai hogy bolyonganak homloka körül. Másom nincs, 
nem volt nekem Uram és Saul, Saul a sírba taszította. 
Ne feledd el azt neki Uram. Legyen átkozott ott fenn 
a magas trónon. Bíbor és bársony örömöt ne nyújtson neki. 
—  Amikor arany serleg reszket kezében, ne merje aj



kához emelni a méreg miatt, amelyet benne gyanít. 
Ha feleségeihez ágyasházába lép, találja őket rútaknak 
és fekéiyeseknek és szédüljön ki a holdas éj alá. Lelki
ismerete soha nyugtot ne adjon neki. Legyen uralkodása 
kín és pokol magának, pokol Izraelnek és mindenektől 
megcsalatva és elhagyatva hunyja le szemét.

És Saulon valahogy beteljesedett Elimelech átka. 
Uralkodásában nem volt egy nyugodalmas pillanata, 
mert országa körül tábort jártak a filiszteusok. És amikor 
szorongó félelmét részegítő italokba akarná fojtani, a 
serleg kiesett kezéből a méreg miatt, amelyet benne 
gyanított. Ágyasházának száz szebbnél-szebb rózsája 
szívét gyönyörrel nem töltheté ei, mert mihelyt valame
lyiket megközelíté és szomjas szájával csókolni akará, 
mintha pestistől eléktelenitett fejet, vagy halotti koponyát 
tartott volna kezei között. Uralkodása kín volt magának, 
mert minden szögletben, sátora leplének minden meg
mozdulásában kémeket, orgyilkosokat sejtett.

Amikor Saul nagy lelki nyomorúságán nem tudott 
már enyhíteni, így szólt szolgáihoz: Keressetek nekem 
egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá és meg
kérdezzem őt 1

— De uram — szólt az egyik szolga — törvényt 
hoztál a halottidézők és a boszorkányok ellen és nem 
lesz széles birodalmadban senki, aki szolgálatodra ál- 
lana. Ámbár tudok egy asszonyt Endorban, aki e tu
dományokkal bővelkedő.

— Adjatok hamis köntöst reám, éktelenitsétek el 
arcomat, hogy reám ne ismerjen, noha törvény szól a 
boszorkányok ellen, meg kell kísérelnem tudományukat, 
mivelhogy az Isten könyörgésemre nem figyelmez.



És sötét éjjel elindultak az endori boszorkány 
barlangja felé. Saul királyra különösen hatott, amikor 
a fáklyavivő szolgák haragosvörös arcát látta.

Hogy pedig fáradságos menetelés után a barlang 
elé értek, Saul megállitá a szolgák hadát és aranyvégű 
botjával a barlang száját háromszor megkongatta. Egy 
bagolynak vészes huhogásán át panaszos hang szűrődött 
a király füléhez.

— Miért akarsz engem megcsalni ? Hiszen te vagy 
Saul király ? Avagy halálbüntetés mellett nem te tiltot
tad-e meg nekünk a jóslást és halottidézést?

— Esküszöm neked, hogy bántódásod nem leszen» 
csak idézzél nekem halottat, hogy megtudjam jövendőmet.

— Ne kívánd ezt óh király, Elimelech leányának 
szelleme ebben a bagolyban huhog feléd, ne kívánd, 
sorsodat úgyis időnek előtte tudod meg.

— Akarom!
— Te parancsolsz, én engedelmeskedem!
E pillanatban vakító fény villant át a barlangon 

'  úgy, hogy Saul a földre esett és hallotta Sámuel pró
fétának hangját:

— Miért háborgattál, hogy felidéztél engem ?
— Adonáj úgy segítsen, hogy csak végső insé-» 

gemben tettem. — A filiszteusok hadakoznak ellenem, 
népem háborog, minden nyomorúság Izraelen, szivembe 
beágyalta magát a kétségbeesés és hasztalan fordulok 
Jákob Istenéhez, a seregek urához, nem felel nékem 
sem próféták, sem álomlátás által. Azért idéztettelek téged.

»• — Saul, Saul vesztedre tevéd. — Mert halljad az 
Isten akaratát. Az ő törvénye királyra, pórra egyaránt 
kötelező. Te a trónra jutván megszegted a fogadalmat, 
amit szolgasorban tettél. Elimelech leánya, akinél szebb



nem volt a Herrnontól a Karmelig, ezért a Seol éjsza
kájának lön martalékává. És te azt hitted, hogy ezt a 
bűnödet új bűnök százával feledni és feledtetni tudod 
-és bűnöknek valóságos hínárjába keveredtél.

— Az Isten az ő fülét elzárta könyörgéseid elől, de 
mivelhogy engem háborgattál, tudd meg időnap előtt 
sorsodat. Az Ur téged fiaiddal és népeddel egyetemben 
holnap a filiszteusok kezébe ad.

Saul abban a pillanatban halotthalványan tánto- 
rodott szolgái karjai közé.

És másnap Izrael fiai megütközének a filiszteu- 
sokkal, akik a szélrózsa minden irányába szórták szét 
Izrael fiait. És amikor Saul az ellenségtől körülvéve 
látta, hogy fiai, Jonathán, Abinádáb és Malkisuha egy
másután hullanak el, így szólt fegyverhordozójának:

— Húzd ki kardod és szűrj keresztül azzal engem!
De a szolga nem akarván megtenni, Saul vévé

kardját és belebocsátkozék. És amikor a piros vér mel
léből kibuggyant és folyt lefelé és királyi palástját bíbor
színűre festette, Saul hátrahanyatlott és ebben a pilla
natban úgy rémlett neki, mintha Elimelech leányának 
liliomfehér arcát látná maga előtt, amely kiengesztelö- 
dötten mosolyog reá.

És a filiszteusok, amikor Sault megtalálták, szer
fölött csodálkoztak azon, hogy a halott király ajka körül 
mosoly játszadozott.



Mirjám.
Eleázár főpap hajthatatlan maradt. És Jefte, Izrael 

bírája, aki ama súlyos fogadalmat tette a Midián fölötti 
győzelem esetére, vigasztalan volt. Megátkozta életét, 
megátkozta születése pillanatát és szörnyű keserűségében 
még Jahve ellen is rázogatta ökleit.

Mirjám, Jefte szépséges leánya, akinek Izráel üdvé
ért, egy esztelen fogadalomért fel kellett áldoztatnia, 
ott ült rózsái között a lugasban. Lágy szellő enyelgett 
a lombokkal és bodrozta föl néha bronz színbe játszó 
haját. Fehér arcán elszántság és dac ült. Ajkai néha 
megvetően vonaglottak.

Jegyese Jothám herceg ott ült a lábai előtt és 
könyörgő, könnyben ázott szemeit reá emelte. „Mirjám, 
szépséges arám, üdvöm, mindenem, jössz velem? Minden 
kész a szökésre.“

„És atyám megszegi fogadalmát és Jahve haragja 
rázúdul ismét Izraelre. És Mispát, ezt a drága, ezt a 
szent várost Ammon kardélre hányatja. Nem megyek 
Jothám, holnap virradóra hadd vigyen a főpap az ál
dozati oltárhoz. Vérem népem váltságdíja. És én fussak, 
meneküljek, amikor egyetlen cselekedettel örök életet 
biztositok m agam nak? Az én halálom feltámadás, az 
én halálom őrök élet. És én élni akarok ifjan, örökké 
népem emlékezetében.“



„Jahve? Azt hiszed, Jahve kívánja ezt az áldozatot? 
Lehet-e ő olyan kegyetlen, hogy egy véres törvénnyel 
összerombolja legszebb remekét? Mirjám, téged egy 
boldog és derűs és jókedvű pillanatában teremtett. Azt 
hiszed ennek a gyönyörű porhüvelynek összerombolá- 
sával megcsúfolja önm agát? Nem "Mirjám, a fogadalom 
véres törvénye nem Jahvénak, hanem gyarló, rövidlátó 
embereknek találmánya. Száz tulkot áldoztok neki engesz- 
telésül, ha velem jösz. Atyád pedig? Nem lesz foga
dalomszegővé, ha az áldozati bárány nyoma vesz. 
Mirjám, én nem tudom, ha nem fogadod el ajánlatom, 
Jahvet, hitemet, mindenemet megtagadom és elbujdosok 
oda, ahol puszták fenevadjai együtt üvöltenek a viharral. 
Vagy veled együtt lehajtom fejemet az áldozati oltárra.“ 

Mirjám kemény vonásai meglágyultak. A közeli 
hegyoldalról a száz szüzek sirató énekét hozta a szellő, 
akik immáron ötvenkilencedik napja éjjel nappal siratták 
a halálraszánt királyleányt. Mirjám e pillanatban a más
napra, a hatvanadikra gondolt, amikor megáldoztatnia 
kellett és borzongás futott végig rajta.

„Óh Jothám milyen szép az élet, milyen százszor
szép volna te veled. A hajnalt csókmámorba fullasztani, 
az estét, a titokzatos, sejtelmes homályt, amikor cip
rusok kísértetiesen hajbókolnak és nárdusillat remegteti 
meg az orrcimpát, ujjongva köszönteni: Oh Jothám, miért 
olyan kegyetlen a mi Istenünk?“

„Mirjám, itt a halál. Mispában holnap kíváncsi 
nép tolong majd az áldozati oltár körül, amikor a piros 
vér Eleázár arcába fröccsen és tagjaid ott hevernek az 
áldozati, parázson. Mirjám, Mispán kívül is van élet, 
hadd éljenek kegyetlen törvényeikkel maguk között, 
akik eltűrik. Ami nagy törvényünk, amit Isten szívünkbe



ír: a szerelem. Mirjám siessünk, amíg az alkony nem 
köszönt. “

«Nem, nem lehet!“
«Velem jössz!“
„Nem ! azaz talán . . . . “
„Mirjám, Mirjám, jaj kicsi szentünk, holnap nem 

lesz nap az égen, holnap mindenki gyászban, hamuban 
ül Mispában, a vének megszakgatják köntöseiket, az 
ifjak szeretni elfelednek és halott magzatot szülnek az 
anyák. Jaj nekünk!“

A száz szüzek éneke siralmasan, kísértetiesen hang
zott a hegyoldalról.

És a két szerelmes reszketve, ujongva rohant az 
élet, az üdv, a diadal felé.

És amikor Mispa kapuján éppen kisietni készültek, 
egy fehér szakállú, fehér ruháju ősz állott eléjük.

„Eleázár!“ — szaladt ki egyszerre szájukon és 
térdre hullottak.

Az ősz szemeiben a harag villámai lobogtak. 
„Átkozottak! Jahve törvényeit lábbal tapodók. 

Vissza, vissza, hogy haragom tüze a legrettentőbb átkot 
ne mondja reátok.“

És hurcolta magával az Isten nevében a szüzet. 
*

Jothám herceg kilépett a kapun. Fölemelte sze
meit a menyboltra s szó lt:

„Nem tudom ki vagy te kegyetlen, akinek nevében 
ezt az ítéletet tartják. De ha ez akaratodból történik, 
megtagadlak, megvetlek, ellöklek magamtól. Te adtad 
nekem Mirjamot! Miért veszed akkor el? Vagy miért 
nem sújtasz lé haragoddal azokra, akik elveszik? Oh 
élet, üdv, gyönyörűség, örökre elhagytatok!“



Jothám herceg Mispa kapui előtt kardjába dűlt. 
Mivel pedig a város kapuin kívül halt meg, akkori 
szokás szerint ott hagyták heverni tetemét, amig a 
sakálok és keselyűk el nem takarították.

*
Eleázár főpapnak pedig véres volt a kardja és 

véres a fehér köntöse, amikor az áldozati oltártól le
lépett. Azon a napon pedig Izráel vénei megszakgatták 
köntöseiket és a szüzek jajveszékelve vonultak végig a 
városon. És abban az esztendőben Mispában halott 
fiakat szültek az anyák.



Költözés Etelközből.
i.

Tubuz a táltos, ösmagyarok sámánja befejezte az 
áldozást. A fehér ló vére ott gözölgött még az oltáron. 
Atelkuzu kövér legelőin százával bitangoltak a harci 
paripák. Komor, sőtéttekintetű, kelevézes magyarok áll
ták körül a főpapot. Várták a josigéket. És Tubuz meg
nyitotta a száját és harci kürt zengéséhez hasonló hangján 
szólt az egybegyűltekhez:

— Mennünk kell tovább napnyugotnak. Hadúr 
parancsa ez, hogy népe csak a negyedik honfoglalás 
után leljen hazát és megnyugovást kemény harcok után.

A vitézek kelevézei a nagy harci készségtől oda
verődtek a páncélokhoz. A fiatalabbak hangos „huj, 
huj“ kiálltással adtak tetszésüknek kifejezést.

Csak egy ősz, csapzott bajuszú harcos, arcán száz 
csaták sebhelyeivel rázogatta elégületlenül üstökét. 
Feketén aláárkolt szemeivel mereven nézett a főpapra.

— Ha valóban a Hadúr parancsa ez, akár az 
első csillag támadásakor útra kelhetünk. De Tubuz én 
neked nem hiszek. A te áldozásod másmilyen, mint 
eleink sámánjaié volt. Én a te jósigéid mögött rejtett 
szándékokat gyanítok. Miért akarod a népet ismét lóra 
ültetni ? Száz csatán omlott a vérünk és apadt el a 
számunk. Minek rejtelmes, idegen tájak felé mennünk?



Minek ellenséges népek prédájául esnünk ? Atelkuzu le
gelőkben gazdag. Van vize, vadja bőven. Kancáink kö
vér tejet adnak. Asszonyainkon, gyermekeinken hangos
kodik a jólét. Tubuz, miért csalogatod a népet?

— öreg  Huba, talán a kancasertől kótyagös a 
velőd, hogy az én isteni küldetésemben kételkedel?

Öreg Huba kezén fenyegetően lódult meg a bu
zogány. De a főpap folytatá:

— Nem dicső Benőének valék e segédje? Nem ő 
nyitá meg és tette látóvá szemeimet, aki mindenkinél 
jobban ismerte Hadúr és Ármány égi jeleit? Jósigéim
ben mikor csalatkoztatok? Avagy a csillagok járásából 
kinek nem mondottam meg a sorsát? És kinek beteg 
állatját, gyerekét nem gyógyitám meg varázsigémmel? 
Ha pedig ismeritek hatalmamat, miért tűritek, hogy kótya- 
gos Huba, akinek a kancaser elvette az eszét, aki ne
mes harcok után öregségére asszonylelküvé lett, miért 
tűritek, hogy gonosz szájával engem és rajtam át Had
úrt ingerelje?

— Hazug vagy Tubuz, halljátok véreim — . . .  
de buzogányok emelkedtek a levegőben és öreg Huba, 
magyarok nemes vitéze holtan rogyott össze.

És öreg Huba véres teteme fölött választották Ál
most vezérül.

II.
Tubuz elégedetten lépett sátorába. És ott szem

betalálta magát leányával Enikővel. Haragosan, mint 
egy harci istennő állott ott a leány. Hófehér válláról 
lecsúszott a lepel, úgy hogy melle bimbói kirózsásodtak 
alóla. Két hatalmas olajbarna hajfonat verdéste bokáit.

— Mindent láttam, mindent hallottam. Atyám te 
ismét hazudtál, atyám a te gonoszságodért ismét em



bervér omlott, a legdrágább, a legnemesebb vitéz vére. 
Pedig öreg Hubának igaza volt, te vesztébe viszed a 
népet. Te drága Atelkuzu földjéről bizonytalan idegen
be csalod. Miért ? Megmondjam ? Ismerlek ! Neked 
gazdagság, zsákmány kell. És ez itt nem található, csak 
a csatazajban. Kinek, minek ? Nekem, egyetlen leányod
nak semmi sem kell.

Enikő egyenként letépdeste magáról ékszereit.
— Itt a kőssöntyű, itt a nyaklánc, itt a karperec, 

nem kell, nem kell semmi. Vidd el tőlem a kényelmet. 
Nem kell a kacagány, nem kell a tigrisbőr fekhely. 
Undorodom a keleti gyöngyöktől, mert mindennek vér
szaga van. Minden a te gonoszságodra emlékeztet.

— Enikő, szépségem, hiszen minden csak érted 
történik.

— Jaj, ez az, ami megtébolyit. Hogy én miattam 
csalod népedet és viszed a végzet útjára. Mert látom 
a jövendőt. Mert tudom, hogy népünk sohase lesz 
többé boldog, ha Atelkuzut elhagyja. Évszázados, év
ezredes harcot látok magam előtt. Ellenséges népek 
tengerében végül is játékszer lesz idegen érdekek szol
gálatában. Jaj atyám, ha lehet ne hagyjuk itt e hímes 
mezőket, e kies forrásokat. El akarok mindent feledni, 
csak itt maradhassunk.

— Már késő. Öreg Huba halála megpecsételte 
sorsunkat. Semmivel sem tudnám magam igazolni a 
nép, a harcosok előtt.

— És Hadúr ? És az istenek ?
— Balga gyermek, az istenekre csak az ostoba 

tömegeknek van szükségük. De nekünk!?
— Nos akkor én megyek a harcosok közé, hogy 

megmondjam nekik, ki vagy!

Szántó Róbert: A próféta szerelm e.



— Megállj!
Tubuz megragadta leányát és a földre taszította.
— Te akarsz a végzet útjában állani? Tudod te, 

hogy én ki vagyok ? Hogy nincs Isten és nincs ember, 
aki engem utamban fel tudna tartóztatni? Tudod te, 
fyogy én vagyok az ősturáni átok, a pártviszály, az 
irigység, aki csak azért hozom a magyart egy akaratra, 
hogy gyönyörködjem, ha ismét kitör a viszály? Te 
gyönge virág, te mersz szembeszállni velem?

— Jaj, vége, vége mindennek, Ármány a magyarok 
ellensége hatalmába kerítette atyámat. Vége mindennek! 
Búcsúzom tőled Atelkuzu. Te láttad gyermekkoromat, 
láttad boldog felserdülésemet. Te látod elmúlásomat is. 
Nem, nem megyek veletek atyám, nem akarom népemet 
elkísérni oda, ahol pusztulás vár reá. Nem akarom látni 
magyarok gyászos temetőjét.

Enikő szivébe mártotta tőrét, mielőtt ebben atyja 
megakadályozhatta volna. Csak néhány csepp meleg 
vér fröccsent Tubuz arcára.

III.

És amikor Álmos vezérlete alatt a magyarok meg
indultak, hadak fölött szállt Huba és Enikő szelleme. 
És amikor a Vereckei szoros sziklái visszhangzottak 
a harci mének patáinak csattogásaitól, vitéz magyarok 
felett már ott lebegett a végzet.



A Jaxartes partján.
A 329. esztendőt írták Krisztus születése előtt. 

Nagy Sándor még gyöngélkedett azon sebe folytán, 
amelyet Kyropolis ostrománál szerzett. Vakmerőségében 
ugyanis egészen a város falai alá merészkedett, amikor 
egy lehajított szikladarab súlyos sebet ejtett nyakán. 
És noha hetekig élet-halál között lebegett, betegággyá 
alakított szekéren vitette magát tovább kelet felé, mintha 
a Napot is meg akarta volna hódítani.

Nagy Sándor a diadal napjaiban Istennek érezte 
magát. Súlyos sebe és itt-ott váratlanúl feltornyosuló 
akadályok mégis eszébe juttatták azt, hogy halandó. 
Gyakran kínozta a kérdés, mi lesz halála után, a ma
kedón dicsőségnek lesz-e folytatója? Avagy összeomlik 
minden és két hatalmas, világbiró király diadalának 
romjain új népek szöknek a m agasba? Olyan kinzó, 
olyan égető volt ez a kérdés benne, hogy ilyenkor vagy 
mámorba fojtotta aggodalmait, vagy felvonúltatta maga 
előtt a jósokat, akiket a világ minden táján szedett 
össze. Különösen Aristander, a görög jós volt az, aki 
ura kegyeit megnyerte.

Máskor meg, diadalmas hadjáratok után, amikor 
harci szekerei előtt vert ellenség futott, amikor a lovak 
patái a legyőzöttek vérében gázoltak. . .  megvetett min-



dent, megvetette az isteneket, de küiönösképen a jóso
kat, akiket ostobáknak, vagy képmutatóknak tartott.

A 329. évnek derekán Nagy Sándor győzelemhez 
és föltétien meghódoláshoz szokott hadai a Jaxartes 
folyó partjára értek és itt váratlan akadályra bukkantak. 
A Jaxartesen túl a skithák harcias népe lakott, akik 
hadi készülődésbe fogtak és a folyó mentét megszállva 
tartották. A gyöngélkedő Nagy Sándor dúlt-fúlt mérgé
ben, de kénytelen volt az innenső parton tábort ütni 
és hadait rendbe szedni.

Már három napja nézett egymással farkasszemet 
a két sereg. Nagy Sándor hadai a sok harctól és fá
rasztó menetelésektől elcsigázottan nem igen mutattak 
hajlandóságot az átkelésre. Viszont a skithák minden 
éjjel nyugtalanították a király seregét portyázásokkal 
és rajtaütésekkel.

A vidék kopár és kietlen volt. Maga mögött a 
hadsereg mindent felemésztett. Az élelmiszer fogytában 
volt. A katonák elégedetlenkedni kezdtek.

Volt köztük egy Rufus nevű római, az egyik század 
vezetője. Ez volt az elégedetlenség szítója. Esténkint, 
amikor a tábor elpihent és csak az őrszemek fegyverei 
villantak az éjszakában, maga köré gyűjtötte az elége
detleneket.

A Jaxartes partján való táborozás harmadik éjjelén 
ismét együtt voltak. Tiz-tizenkét marcona alak hevert 
a folyó parton Rufus körül és hallgatta szavait. A túl
parton a skithák őrtüzei, száz és száz parányi világitó- 
bogár, terjesztettek kevés fényt az éjszakában.

Aristander, akinek görög bölcs létére végtelen 
unalmat okoztak ezek a hadviselések, aki valamikor a 
Jóni tenger partjain hallgatta a habok lágy, ritmikus



zenéjét, akit csak a filozófusok közös végzete:.a sze
génység kényszeritett a jóslás megalázó foglalkozá
sára  . . .  ezen az éjjelen különösen unatkozott. És kilép
vén sátorából megindult a folyó partja felé. És Rufus 
összeesküvésének egészen véletlenül fültanujává lett.

— Elég volt — kiáltott éppen a római. — Fel kell 
világosítani a katonákat, hogy még a barom is meg
kapja zsoldját; hogy ez az örökös háborúskodás csak 
Sándornak hoz dicsőséget; hogy okosabb dolog visz- 
szafordulni és megindulni ki merre lát. Menjen aztán 
-ő a skithái ellen. Ki ez a Sándor? Ember, férfi mint 
mi, de még csak nem is olyan. Talán most is jólla
kottam részegen fekszik tigrisbőr fekhelyén. És ti ettetek, 
ittatok-e ma bajtársak? Gyerünk innen. És ha ellentáll 
a  zsarnok? Hm, voltam én már olyan seregben, amely 
végzett a vezérrel, mert lehetetlent kívánt.

Helyeslő zugás követte Rufus szavait.

Aristander ijedten ugrott fel rejtekhelyén és éppen 
indulni akart, amikor váratlan látvány kötötte le figyel
mét. A Jaxartesen túl a messzeségben alacsony hegy
lánc húzódott. És ez alól bújt ki e pillanatban a hold. 
Teljes fényében ragyogott néhány pillanatig, azután 
kissé elhalványult. Majd az egyik szélén fekete csík 
jelent meg, amely rohamosan növekedett.

Rufus és társai hevesen vitatkoztak, tehát nem 
vették észre a tüneményt, Nagy Sándor hadának fáradt 
előőrsei pedig talán bóbiskoltak az őrhelyen. Aristander 
a  skithák táborát figyelte. Az őrtüzek körül riadt alakok 
futkostak ide-oda. A skithák észrevették a tüneményt. 
Táboruk felöl egyszerre egetvető riadalom rázta meg 
a  levegőt.



Rufus és társai pillanat alatt talpon voltak. A fej
vesztett futkosás a makedón táborban is megkezdődött. 
Babonás félelem szállta meg az embereket. Mindenki 
dermedten nézte a holdat, amely mindinkább elsötétült. 
Már csak egy kis fényes csík mutatkozott. Majd ez is 
eltűnt és ijesztő sötétség borult mindkét táborra . .  . 
Artikulátlan üvöltések töltötték be a levegőt, lovak nye
rítése és barmok félelmetes bőgése vegyült az emberi 
hangokba . . .  Itt-ott egy-egy eltaposott katona halálhör- 
dülése szakította meg a zűrzavart.

De új csoda támadt. A hold a másik oldalon ismét 
előbujt és lassan fényesedni, növekedni kezdett. Halvány, 
majd mindig jobban növekedő világosság ömlött a tájra. 
A lárma lassan némult és az emberek fokozódó cso
dálkozással nézték a tüneményt. Mire ismét teljes nagy
ságában ragyogott a mennybolton, az egész tábor egy 
tömegben gomolygott, mintha kisértetek boszorkány
szombatra gyülekeztek volna össze.

Rufust megkapta egy gondolat. Felugrott egy harci 
szekér tetejére és igy szólt az egybegyűltekhez:

— Katonák! Világok urai! Akik világrészeket hó- 
ditottatok meg, meghajtom fejemet előttetek. De figyel
jetek szavaimra. Nincs az a mély kút, amelyet ki ne 
lehetne meríteni. Nincs az a nagy dicsőség, amelynek 
egyszer vége ne volna. Makedoniai Sándor sok dicső
ségre vezetett titeket. De csalódnék az égi jelben, ha 
nem azt jelentené, hogy Sándor dicsősége végéhez ért. 
Uj harcok küszöbén az istenek jelt adtak. A teli hold 
Sándor dicsőségét jelentette, az elfogyó hold bukását. 
Az újra megjelenő hold pedig azt, hogy új nép és új 
hatalmas király van feltűnőben. Kérditek miért? Mert 
Makedoniai Sándor nem tiszteli az isteneket, magát



Isteníti, azért fordultak el tőle az istenek is. Dobjátok 
«1 fegyvereiteket, fusson ki merre lát, mert bizony mon
dom nektek, hogy a Jaxartes folyó és a skithák farkas
vermei mindnyájunkat elnyelnek.

Rufus még talán mondott volna valamit, de egy 
kéz érintette lábszárát és maga alatt a szekér árnyé
kában megpillantotta a beteg, a halovány királyt.

— Rufus, ki adott neked jogot és megbízást arra, 
hogy az égiek nevében nyilatkozzál? Honnan veszed a 
bölcsességet, amely az idők méhébe lát és jövendőt 
m ond? Avagy nincsenek-e náladnál százszor bölcseb- 
bek táboromban, akik az istenek akaratának kinyilatkoz
tatására rendeltettek? Aristander hol vagy? Mondd meg 
ennek a lázadónak, hogy hazudik.

A katonák félő tisztelettel adtak helyet a bölcsnek, 
aki a király mellé állván igy nyilatkozott:

— Jobban ismerem mindnyájatoknál az isteneket. 
Tudok olvasni a csillagokban, megbarátkoztam az égi 
testekkel, követtem szemeimmel pályájukon és ezért 
mondom nektek, hogy Rufus súlyosan megtévesztett 
titeket. A felragyogó, hegyek mögül diadalmasan felbukó 
hold valóban Makedónjai Sándor hatalmát jelenti. A 
hold elhalványodása azt a három napi töprengést, amely 
a  Jaxartesnél megállította. De felragyogott az újra fel
bukkanó holdban ismét Sándor dicsősége és én, a csil
lagok ismerője mondom nektek, hogy Rufus hazudott 
és az istenek a skithákat holnap kezetekbe adják!

Egetverő rivalgás követte e szavakat. Egy szem- 
pillantás alatt eltűnt a babonás félelem.

Amikor Nagy Sándor Aristanderrel a tömeg sorfalai 
Jcözött távozott, halkan odasúgta a bölcsnek:



— A hatalmas még a természeti tüneményeket 
is kamatoztatja hatalma öregbbitésére és az ostobák 
fékentartására.

Másnap reggel Makedónjai Sándor Rufust, a rómait 
lovakkal tépette szét. És mialatt a négy ló a világ négy 
tája felé vitte a lázadó véres tetemét, a makedón sereg 
megkezdte átkelését a Jaxartesen.

De Nagy Sándor borongós volt. A közeli vég 
sejtelme megérintette lelkét.



A csodadoktor.

Dr. Finta Elemérnek már az egyetemen nagy jövőt 
jósoltak, ö  maga képességeinek legkevésbbé sem volt 
tudatában. Assistens volt a női klinikán és csak sze
líden, zavarodottan mosolygott, ha a professor a mun
kájáról elismerőleg nyilatkozott. A természet nem aján
dékozta meg olyan bőségesen, mint a tudomány. Ki
csiny, törékeny emberke volt és ifjúsága dacára ezer 
apró ránc szaladgált kusza sorokban az arcán. Púpos 
is volt szegény és ha beszélt, a felső ajka állandóan 
rángatódzott. Mindez komikussá, félszeggé tette egész 
külsejét. Talán be se kerül az egyetemre, ha a vizs
gázások alatt fel nem tűnik preciz feleleteivel. Mint as
sistens pedig valóságos bravúrt végzett, amikor egy 
magasállású államférfi nejének életét a professor távol
létében egy komplikált operációval megmentette. Hasz
talan volt minden. Finta Elemér mégis csak félszeg, 
mégis csak a „gnóm“ maradt, amint társai már egye
tem i éveiben nevezték. Szörnyű csúnyaságának tuda
tában volt és ez világkerülővé tette. Társaságokba 
nem járt, barátai nem voltak, egész szabad idejét kór
házi „cellá“-jában töltötte könyvei között. Bizonyos fáj
dalmas keserűség ült benne, amikor kollegáit a medi- 
kákkal vidáman évődni látta. Egy kis melegség, egy kis



ifjúság, egy kis élet után vágyott ő  is és látnia kellett 
az elkomorodást, az iszonyt a leányarcokon, ha feléjük 
közeledett. Pedig ő huszonnyolcéves szivének minden 
sóvárgásával kereste a szeretetet, az örömöt. Várta az- 
asszonyt ő, aki naponta asszonyéleteket mentett. Finta 
Elemért környezete elkedvetlenítette. Szeretett volna 
szabadulni, repülni valami csöndes, meghitt szigetre, 
ahol nem bánt az élet. És elhatározta, hogy otthagyja 
a fővárost. Elhatározását tett követte. Letelepedett egy 
tátrai fürdőhelyen.

II.
Finta első szerelme. Jenovaynét súlyos betegen 

hozták a szanatóriumba. Hetekig élet-halál között lebe
gett. Dr. Finta tudásának mégis sikerült őt megmente
nie. Jenovayné, a lábadozó hálás szívével gondolt nagy
szerű orvosára. És minden reggel az ő karján tette meg 
rövid sétáját a fenyvesben. Sokkal betegebb volt még, 
semhogy a környezetre is kiterjedt volna figyelme. Egy
kedvűen, szinte apatikusan vonszolta magát. Testi álla
potának javulásával azonban érdeklődése is emelkedett. 
Már hallotta az orvos szavait:

— Nézze asszonyom azt a pompás hegycsúcsot. A 
nap korongja éppen most igyekszik föléje. Nagyszerű, 
csodás reggel. —

Az asszony először nézett igazán, érdeklődéssel 
az orvosra és megdöbbent és megrándult a karja és 
szeretett volna menekülni. Az orvos ezt észrevette. 
Tekintetében annyi meleg fájdalom volt, hogy az asz- 
szony leküzdötte felindulását és mentek szótlanul, némán; 
tovább.

Az orvos szörnyű lelki tusát vívott. Ezt is vissza
adtam az életnek, ez is undorodik már tőlem. Hah,



Inkább megöltem volna. Mert érzem, ez az asszony 
végzetemmé válik. Elkeseredésében annyira megszorí
totta az asszony karját, hogy felsikoltott. Most gyűlölet 
lobogott az orvos szemében. Gúnyosan, élesen szólt:

— Ugye asszonyom, amikor ott vonaglott késem 
alatt, akkor édes doktor, jó doktor voltam. Ugye jó 
még kissé élni, gyönyörűségeket szürcsölni. De az or
vost, ezt a szerencsétlent, ezt a rútat, ezt a gnómot 
ilyenkor már felrúgják. Hát olyan szörny vagyok én, 
hogy mindenki megtorpan, ha reám néz? A tudásom, 
az elmém semmi? Én szívem vérét adom önökért és 
önöknek még egy mosolyuk sincs számomra? Óh, át
kozott sors, hogy én, éppen én, aki az asszonyok leg^ 
édesebbjeit simogatom — a műtőasztalon, én, éppen 
én nem simogathatom őket.—

Szinte szép volt e pillanatban. Nagy, mély részvét 
kelt az asszony szívében.

— Doktor úr, én végtelenül hálás vagyok önnek, 
biszen életemet mentette meg. Mit tegyek? Mivel ju
talmazzam m eg? —

Fanyar mosollyal szólt az orvos:
—Jutalom? Igaz, hiszen önök mind olyan egyformák. 

Az ezer ráncot nézik az arcomon és meg nem per
zseli önöket az a nagy vágy, amely bennem van. Asz- 
szonyt akarok, szeretni akarok, szerelem kell nekem, 
nem az ezresek, amelyeket jutalom fejében hidegen, fölé
nyesen odavetnek. Szerelem kell nekem és elsősorban 
tőled, mert magamnak mentettelek meg“.

— Doktor úr, ne feledkezzen meg m agáról! —
— H ahaha! Hát azt hiszi asszonyom, nem tudom 

kicsodák önök? Azt hiszi nem ismerem kollegáim át
kozott szerencséjét, akiknek lelkes és örömteli áldozatai



önök? És nekem csak Tantalus kínjai jutnak. Olyan 
vagyok, mint a vándor, akinek innia nem szabad a 
mellette folyó csermelyből. Asszonyom ön, legalább ön 
szánjon meg. —

Jenovayné nehéz gyötrődéssel állt az orvos előtt. 
Sajnálta is, félt is tőle.

— Egy csókot, csak egy csókot asszonyom és Ie- 
róta háláját. —

Jenovaynénak mentő gondolata támadt.
— Ne most, ne itt doktor úr. Holnap alkonyaikor 

találkozunk á kilátón. Egyedül leszünk. —
Dr. Finta kezet csókolt az asszonynak.
Jenovayné másnap reggel egy ifjú idegennel meg

szökött a szanatóriumból.

III.

Finta második szerelme. Az előszoba zsúfolásig 
megtelt szenvedő asszonyokkal. Dr. Finta szanatóriuma 
valóságos zarándokhely volt. A fürdőigazgató véleménye 
szerint Finta őt néhány év alatt milliomossá teszi. Az
előtt 30—40 vendég lézengett az egész szezonon ke
resztül a fürdőtelepen. M a? Már több mint 300 úi 
szobát volt kénytelen építeni. Messze vidékek szenvedői 
adtak itt egymásnak találkozót. És velük természetesen 
a családtagok. Azelőtt egy vidéki malacbanda is meg
tette. Ma a megújított, tágas terraszon fővárosi cigány 
és katonazenekar játszik felváltva. Az igazgató elége
detten dörzsölgette kezeit, ha főúri vendégein végig
nézett, ha minden tavasszal új és új előkelőségek je
lentették jövetelüket. A kis telep kezdett világfürdőjel- 
leget ölteni.

A várószoba azonban szomorú képet mutatott. A



messziről beszűrődő zeneütemek itt nehéz sóhajokba és 
nyögésekbe fultak. Akik odakünn még nem ismerték 
egymást, itt osztályostársak voltak és egyesültek a fáj
dalomban. Nagykendős parasztasszonyok és úri dámák 
együttese volt ez, akik reménykedve, remegve lesték 
az ajtó nyílását.

Dr. Finta sápadtan, jelentéktelenül, megtörve lépett 
keresztül a várószobán. Parföm és istállószag nehéz ke
veréke csavargatta orrát. Nem nézett se jobbra, se 
balra. Pedig talán kis vigasztalás lett volna számára, 
ha a vágyakozó, reménykedő asszonyszemeket látja, 
amelyek mint egy istenre úgy rögződtek reá, akiknek e 
pillanatban nem volt szebb és nagyobb férfiú a világon. 
Vagy ez talán még jobban bántotta volna ? Óh ismerte 
ő e várakozó, reménykedő nézéseket, amelyek fagyossá, 
közönyössé lettek abban a pillanatban, amikor nem 
volt reá szükség.

Dr. Finta ezen a reggelen különösen keserű volt. 
Gépiesen, szórakozottan kezelte pácienseit. Sem a nyö
gések, sem a hálálkodások meg nem indították. Örült 
volna, ha ismét a szabadban lehetett volna bánatával, 
egyedülvalóságával.

— Trattner Tóbiásné őnagysága— jelentette gépi
esen az ápolónő.

Finta közönyösen fölnézett, de abban a pillanatban 
borzongás futott végig rajta. Magas, karcsú, szőke nő 
állt előtte. Félénk őzszemeit zavarodottan sütötte le. A 
szemérem pirja állott arcán.

— Doktor úr kérem, hogy is mondjam — . . .
Akadozott.
A doktor intett az ápolónőnek. Egyedül maradtak.
— Mi baj asszonyom ? —



— Doktor úr k é . . .  — lerogyott egy székbe és 
sírni kezdett.

— No, no, édes asszonyom. —
Nagy melegséget érzett ismét szíve körül, amikor 

szőke haját simogatta.
Az asszony nekibátorodott. Letörölte könnyeit. A 

szemérem pirja ismét jelentkezett.
— Kérem nekem két fiam van. Férjem Trattner Tó

biás régi lőcsei patrícius család leszármazottja. Húsz év
vel idősebb mint én. Tisztelem, mint az atyámat. De —....

Ismét akadozott.
— Nos? —
— De... hisz maga megérti doktor úr. Én fiatal és 

életvidám vagyok. Nekem élet kell. Nekem két fiam 
van és nem szeretném, ha tö b b . . Tudja doktor úr 
én . . .  ennek nem szabad megtörténnie, ó  rájönne, hogy 
nem tő le .. .  Segítsen rajtam doktor úr! —

Az orvos megértette és meghökkent. Ezt még nem 
merte kérni tőle senki. Hidegen, udvariasan szólt:

— Asszonyom, ez az orvosi ethikába ütközik. Saj
nálom, nem tehetem. Én különben angyalcsinálással 
nem foglalkozom. —

— Doktor úr, ha Istent ismer — . . .
— Nem, nem, nem lehet. Különben gondolkozom 

esete fölött. Méltóztassék talán a rendelés után jönni—...
Doktor Finta idegesen, gyorsan intézte el pácienseit. 

Az ápolónő eltávozott. A váróterem kiürült. Nehéz küz
delemmel járt fel, alárendelőjében. Trattnerné pontosan 
visszatért. Mintha egy kis diadal lett volna az arcán.

— Sajnálom, sajnálom, nem lehet. —
De idegei a pattanásig feszültek. Trattnerné nem lett 

volna asszony, ha ezt észre nem veszi. Behízelgően szólt:



— Óh hiszen önnek olyan aranyos szíve van dok- 
torkám, meg fog engem menteni a szégyentől. Bár
milyen á ra t—. . .

Fintát mintha kígyó csípte volna meg.
— Ugyan ? Azt hiszi szép asszony, engem pénzzel 

meg lehet vásárolni ? Nagyon, nagyon csalódik. Nekem 
a szíve, a melegsége kell. Egy néhány boldog órát ha 
ad nekem, megmentem. —

Tágranyilt szemekkel meredt rá az asszony. Iszony 
fogta el, menekülni szeretett volna, de belátta, hogy itt 
a sikerért színt kell játszania.

— Doktor úr, ha megment, egész nyáron itt maradok 
és akkor nem bánom —. . .

Finta átkarolta az asszonyt.
— Nem, nem uram, előbb teljesítse Ígéretét! —
És Finta először életében cselekedett az orvosi

ethika ellen, először alkudott meg elveivel.
Tratterné hamarosan rendbejött. Egy délután az 

orvos illatos levélkét kapott.
— Szívesen látom egy teára hotelszobámban. —
Finta izgatottan öltözködött. Százszor állt a tükör

elé és babrálta végig nyakkendőjét. Öt órakor pontosan 
bekopogtatott. Csaknem leesett az álla, amikor az asz- 
szonyt másodmagával találta. Egy őszes, joviális ember 
sietett eléje. Barátságosan kezet szoritott vele.

— Igazán örülök doktor úr. Feleségem hetek óta 
panaszkodott. És ön helyrehozta. Igazán, igazán örülök. 
De Trattner Tóbiás nem is lesz hálátlan.—

Finta az ajkába harapott.
IV.

Finta harmadik szerelme. Hárman ültek a kis 
kerek asztalnál. A fürdőigazgató, a doktor és Csemiczky



Gáborné, egy tönkrement lengyel nemesi család utolsó 
sarja. Valamikor a hét szepesi város elzálogosítása 
idején kerültek Iglóra, ahol első ősük adótárnok volt. 
Firól-fira örökölték ezt a foglalkozást, ami az akkori 
idők ellenőrizhetetlen állami háztartásában tekintélyes 
vagyonhoz juttatta őket. Csemiczkyné nagyatyja azonban 
villámsebesen túladott rajta a zöld asztalnál. Nem is 
maradt a családnak egyebe szép leányoknál. De ezek 
is elfogyatkoztak, beolvadtak idegen familiákba. ó  is 
talán csak azért ment unokafivéréhez, Csemiczky Gá
borhoz, hogy a család neve megmaradjon. De a Cse- 
miczky-család úgylátszik halálra volt ítélve. A várvavárt 
utód csak nem akart beköszönteni. Csemiczkyné a leg
híresebb professoroknál fordult meg. Mit sem használt. 
Kikötött tehát mint utolsó állomáson dr. Finta szana
tóriumában. Más egyebek is gyötörték Csemiczkynét. 
Családja hajdani fényét feledni nem tudta. Újra gaz
daggá szeretett volna lenni. Nagyatyjának játékszenve
délye újult fel benne és a harminckét lapon akarta 
visszaszerezni azt, amit nagyatyja ugyanez az úton elúsz
tatott. A fürdőhelynek nevezetessége volt a kártyázó 
hölgy, aki hajnalig ült az urakkal az asztalnál. És ve
szített szüntelenül. Ura, a jámbor Csemiczky nem győ
zött neki keresni.

Csemiczkyné legbájosabb mosolyát vette elő.
— Igazgató úr, mit szólna egy partihoz? —
Az igazgató pénzszomjas szeme felragyogott.
— Nem bánnám, de nincs harmadik. —
— Itt a doktorka, beugratjuk őt is egyszer. —
— Nem igen szoktam én kérem — . . .
— Semmi ellenmondás. Na hallja, csak nem saj-



nálja azt a pár garast, ami biztosan az én kezeimbe 
vándorol. —

Bevonultak a kártyaszobába. Csemiczkyné az este 
először nyert nagyobb összeget. Dr. Finta 70.000 ko
ronát veszített baccarat-n. Odakünn Mascagninak egy 
bájos áriáját játszották, amikor az asztaltól fölkeltek. 
Csemiczkyné fütyülte az áriát. Az igazgató elbúcsúzott. 
Dr. Finta homlokát törölte. Nem a vesztett összeg, 
hanem az asszony állandó közelléte miatt úgy kalapált 
a feje, mint egy vashámor.

— Melege van doktor ú r? ' Sétáljunk egyet a 
parkban. —

Az ég mécsesei egyenként kigyuladtak. Szótlanul 
lépkedtek egymás mellett. Néma csönd volt a ligetben. 
Csak egy fülemüle csattogott a bokrok között. Cse
miczkyné számlálgatta magában nyereségét. Dr. Finta 
a torkában érezte szivét.

— Megnémuit doktor úr? —
— Mondja asszonyom, szereti a pénzt ? —
Sátáni mosoly jelent meg az asszony arcán.
— Ismeri elveimet. Gyermek és gazdagság. Ami az 

előbbit illeti, hiszem, hogy az ön csodás tudása egész 
asszonnyá fog tenni. De a gazdagság ? Eh illúziók 1 Kis
városi hivatalnoklakás marad a koporsóm. Tudja, néha 
annyi keserűség van bennem. Azt hiszi, én hivatást 
látok a kártyaszobában ? Nem. De a szegénység dühe 
vakká tesz. Nem nézek olyankor sem asszonyi méltó
ságot, sem becsületet. Csalni, lopni tudnék. Meg tud
nám ölni ezeket a mágnásasszonyokat itt, akiknek 
mindennap más brilliáns tündököl az ujjúkon. Nem 
tudom mit adnék annak, aki e szegénységből kiemelne. —

Lázasan, dadogva szólt az orvos:

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 4



— Én, én kiemelem! —
— Ön, ön doktor ú r? !  Honnan? M iből? —
— Nem vagyok máris gazdag? —
— Mit használ nekem az ön gazdagsága? —
— Margit, az öné lehet mind, ha akarja, a lábai 

elé öntöm. —
— Ki hitte volna doktor úr, hogy ön hideg, józan 

arcával így rajongani tudjon ? —
— Mind, mind az öné, csak egy kicsit, egy pará

nyit szeressen! —
— Ugyan kérem, ezt az arcot ? Nézze, hogy hada

koznak a ráncok rajta. Ezt az arcot? És ha ezerannyit 
adna, amennyit adni tud. Én tisztelem, becsülöm, sze
retem önt. De szerelem ? —

— Asszony, ne kínozzon! —
— Ez a törékeny, sovány figura. —
— Asszony, ne bántson! —
— Ez a púpocska a hátán. —
— Jaj nekem ! —
Vad elszántság volt e percben Fintában. Vonásai 

eltorzultak, mint egy mérges, vigyorgó majoméi. És 
rávetette magát az asszonyra. Megkereste a száját és 
egy pillanat alatt véresre, összevissza harapdálta.

Az asszony egy velőtrázó sikolylyal tépte ki magát 
karjai közül és minden tagjában reszketve állott a 
pázsiton.

Olyan volt e pillanatban, mint egy haragvó istennő. 
Lobogó fekete haja csak úgy csillogott a holdsugarak 
fényében. Sápadt arca kísértetiesen szép volt.

— Nyomorult. —
Dr. Finta visszanyerte józanságát és a tetten ért 

gyermek tehetetlenségével állott bírája előtt.



— Ez önnek sokba fog kerülni, niert a becsületemet 
megfizeti, ha nem szereti a botrányt. —

A fürdővendégek a sikolyra már tódultak le a 
terraszról. Finta egy könyörgő tekintetet vetett az asz- 
szonyra és eltűnt a fák között.

Csemiczkyné zsebkendőt nyomott véres ajkára.
— Mi történt nagyságos asszonyom? — szólt az 

igazgató.
— Ah semmi, kissé ideges vagyok, ezek az ugráló 

békák mindig úgy megijesztenek.—
Az igazgató kétkedve rázta fejét. . .
Dr. Finta egy esztendő múlva levelet kapott Iglóról.
„Kedves Doktor U r! Ezer hálával tartozom önnek. 

Kúrája nagyszerűen bevált. Kérem, ne utasítsa vissza, 
Elemér fiam keresztapját szeretném önben üdvözölni!“

V.

Finta utolsó szerelme. Takács Ilona szép volt és 
fiatal és színésznő és két hónap óta elvált asszony. 
Csupa olyan tényező, amelyek nálánál is betegebbé 
tették Finta doktort. De a sok csalódás miatt óvatosabbá 
lett. Úgy érezte, hogy minden eddigi vágyódása csak 
gyerekség volt. Az igazi, a nagy szerelmet csak most 
ismerte meg. És most dobbant először át rajta, talán 
házasodni kellene. De Takács Ilonát a szelleme segít
ségével akarta meghóditani. Takács Ilona nagyon mű
velt nő volt. De sokszor csodálta Finta széles látó
körét. A doktor minden szabad idejét Ilona ágyánál 
töltötte. És a máskor oly hallgatag és félszeg embernek 
csak úgy ragyogtak a szemei és szikrázott az elméje. 
A tudomány, a művészet, az irodalom, a bölcselet, a 
napi kérdések mind elvonultak előttük és Finta mindé-



nütt otthon volt. És ha Takács Ilynek kedve telt a 
pletykára (és melyik asszonynak nem volna kedve 
hozzá, pláne ha színésznő is az illető), Finta erre is 
kapható volt.

— Meséljen valamit a múltjáról doktor úr! —
— A múltamról ? Nincs nekem múltam. Azaz, hogy 

van, de az nem mese, hanem keserű valóság. Tudom, 
hogy éles elmét adott a természet, de elmémnek olyan 
hüvelyt, hogy minden emberinek a satirája. És ez volt 
a végzetem. Szüleim nem szerettek, korán el is haltak. 
Nagybátyámnál cselédsorban voltam. Gyermekkoromban 
az ucca kölykei kövekkel dobáltak meg. Ifjúkoromban 
a „gnóm“ volt a nevem és gimnazisták gúnyversekben 
énekeltek meg már csak azért is, mert fejemmel mind
annyijukat levertem. Egyetemi éveim? Egyedüllét, ke
serűség. Igaz, hiszen aki életét az emberiség szolgála
tába állítja, annak hasznos az egyedüllét. De soha, soha 
egy napsugarat nem látni! Nekem az egész világ egy 
nagy börtön. Nem tudok kiszabadulni belőle. Az arco m, 
a  külsőm a börtönöm és ez mindenüvé kisér. És most? 
Itt? Kincseket halmozok össze tudásommal és elszór
nám e kincseket a szelekbe egyetlen boldog pillantásért. 
Érdemes nekem az emberiség jóltevőjének lennem ? 
Mit ad nekem érte a világ? Papirost, oklevelet, elis
merést. Hej, sokszor úgy vagyok vele, hogy szeretném 
a pacienseimet halomra öldösni, ezt a kórházat a le
vegőbe röpíteni. Érzem, nagyon gonosz tudnék lenni, 
gyönyörködni tudnék ezrek kínjában — . . .

Takács Ilonka halk hangon félbeszakította:
—Hiszi-e doktor űr, hogy van lelkek rokonsága is?—
—Nem, nem hiszem, a foglalkozásom is csupa 

matéria, tapasztalásaim is olyanok, hogy minden és



mindenki csak az anyagira épit. Mert ha volna lelkek 
rokonsága, én hiszem, hogy találnék valakit, aki közel 
lépne hozzám. —

— Próbált már ilyen lelki kapcsolatot keresni ? —
— Hol ? Kivel ? Az emberek az egész világot a sze

mükben és nem az elméjükben, a szivükben hordják. —
— Kedves doktor úr, önből csak a keserűség be

szél. Önnek bizonyosan voltak csalódásai és ezért nem. 
lát e csalódásokon tűi. Igenis van magasabb összekap
csolódás. Férjem — nehéz a visszaemlékezés — mind
azon előnyökkel bírt, amikkel fiatal leányokat meg lehet 
téveszteni. Engem is megtévesztett. De a bódulat nem 
tartott sokáig. Hiányzott belőle a szellem és én a megil- 
letődés legcsekélyebb érzése nélkül ott tudtam hagyni. —

— Hogyan ? Hát ennyire megtévedtem volna a nők 
megítélésében? ön , ön asszonyom szellemet is keres 
a férfiúban? —

— Miért? Azt hiszi talán, hogy mi oly alacsonyan* 
járunk, hogy a szellem magasságáig nem tudunk föl
emelkedni ? —

— Asszonyom, tágul a látóköröm, tagadtam a csu
dát, de most látom, hogy vannak még csudák. Ön a 
megtestesült csoda! —

— Uram, én nem tudom kikkel és hogyan érintkezett 
eddig, de csalódik, ha azt hiszi, hogy én vagyok az 
egyedüli asszony, aki így gondolkozik. —

— Óh áldott az az óra, amely önt idehozta. Vissza
adta a bizakodásomat, visszaadott az életnek. A szel
lemet? Tehát a szellem nagyságát keresi elsősorban? —

— Mondhatom önnek doktor úr, hogy nálam ma 
már csak a szellem előnyei számítanak. És ha még: 
egyszer abba a helyzetbe kerülnék — . . .



— Helyzetbe kerülne —
. . . — hogy választanom lehetne — . . .
— Választania lehetne — . . .
. . . — én csak — . . .
— Ön csak — . . .
. . . — hogy is mondjam, olyan embert választanék, 

akinek megfelelő szellemi értéke van. —
— Ilonka! —
— Elem ér! —
A sokat próbált férfiú hangos, boldog sírásával 

vetette magát dr. Finta a beteg lábai elé.

VI.

Takács Ilona nap-nap után gyöngült. Láza ma
kacsul tartotta magát, úgy hogy Finta már valósággal 
őrjöngött. Takács Ilonát meg kellet operálni. És Finta 
reszketett. Amit még soha nem tett, sürgönyözött egy
kori professorának. És a tanár pontosan megjött.

— Végezze el csak kollega úr — szólott a pro- 
fessor — dr. Fintának nincsen tanárokra szüksége. —

Az orvos alig tudta izgatottságát leplezni.
A beteget elaltatták. Dr. Finta hozzálátott a mű

téthez. És a beteg az ő keze alatt halt meg. Elvérzett.
— Hibás diagnózis, hibás vágás — szólt a pro- 

fessor szárazon..  • és a következő vonattal visszautazott...
Dr. Fintát szétrepedt koponyával találták meg a 

kilátó alján.



Szunyogh a pokolban.
Komisz fráter volt Szunyogh egész életében. Amel

lett nem félt sem égtől, sem pokoltól, sem vicispántól, 
sem főszolgabírótól. Legkevésbbé pedig saját asszo
nyától, aki pedig ugyancsak röpítette feléje néhanapján 
a füles és füleden lábasokat, meg a konyhakést. Szu
nyogh ilyenkor hidegvérrel törülte le arcáról a meleg 
vért és megállapította, hogy ebcsont beforr és hogy 
gyöngébbik fele nem járt abba az iskolába, ahol udva
riasságot tanulnak. Megtehette volna ugyan, hogy az 
asszony körmeire üssön, de az egész világon éppen ez 
az asszony volt az, akitől mindent eltűrt. Azzal vigasz- 
talgatta magát, hogy a földi élet úgy sem tart sokáig 
és hogy a halál után úgyis szétválnak, mivel hogy az 
asszony, — éppen , mert asszony — mindenképpen a 
mennyországba kerül (furcsa fogalmai lehettek az égiek 
ítélkezéséről.) Magáról pedig bizonyosan tudta, hogy 
végérvényesen a pokolba jut.

Egy vasúti szerencsétlenség folytán mindketten 
egy napon haltak meg és képzelhetni Szunyogh cso
dálkozását, amikor a pokol felé vezető utón mindenféle 
csirkefogók, bukott emberek és asszonyok között meg
pillantja Jeleségét is. Az is meglátta öt és abban a 
pillanatban már mellette volt.



— Itt vagy te is édesein? szólott először életében, 
azaz halálában lágyan, kedvesen az asszony.

Megriadva, majd amikor látta, hogy se lábas, se 
vasfazék a kezében, vadul nézett Szunyogh az asszonyra. 
Most talán nekiugrott volna, talán megfojtotta volna, ha 

mem lettek volna mindketten halottak. Így elkeseredé
sében, a szabadulás reményének omladékain dacosan 
hátat fordított az asszonynak. Nem is szólt hozzá a 
pokol kapujáig. Amint azonban a pokol felé közeledtek 
a  sajátságos hangok, nyögés, sistergés, hörgés, azután 
kénkőszag ismét az asszony közelébe hajtották. Sohase 
félt eddig, de most valami didergés vett erőt rajta. 
Visszakivánkozott a földre.

Ám Szunyoghnét olyan fából faragták, hogy még 
az ördögtől sem ijedt meg. Megfogta tehát Szunyogh 
köntöse végét és egyet rántva rajta szólt:

— Gyerünk apuskátn!
Beléptek a pokol kapuján. Szunyoghnak jó volt 

az asszony szoknyájába fogódznia, mert ijedtében há
nyát vágódott volna a képen, amely eléje tárult.

A pokol tornácában, egy nagy csarnokban voltak, 
amely olyan színeket játszott, mintha állandóan vörös, 
kék és sárga bengáli tüzeket eregettek volna. A csar
nokban köröskörül tárnákhoz hasonló, a föld gyomrába 
siető nyílások tátongtak, mind megannyi éhes sárkány
szájak. És e nyílások láthatatlan mélyéből milliónyi 
tömegeknek a gyermeknyöszörgéstől az üvöltésig ele
gyedő kórusa hangzott a csarnokba. A csarnok közepén 
Hecate és a boszorkányok foglalatoskodtak egy óriási 
üst körül. Itt főzték puhára a pokol számára a még 
a földön élő lelkeket. Hecate egy visító dalba kezdett:



Ropjátok csak boszorkányok,
Kis legénykék, földi lányok,
Gyermek, ifjak, asszony, vének 
A pokolnak már megérnek.
Békalencse, marcipán,
Főzzétek hát szaporán...
Minden, mi a földön jár,
Ördögökkel cimborái.

A boszorkányok Hecateval összekapaszkodva szé
dületes körtáncot lejtettek, miközben folyton üvőltötték: 

Minden, mi a földön jár,
Ördögökkel cimborái.
Szunyogh a feleségével ott állt az Ítéletre váró- 

lelkek között.
— Gyerünk innen anyjuk, ez nem nekünk valót 

— nyöszörögte verejtékezve, de csak most vette észre,, 
hogy a pokolkapu már bezárult mögöttük.

Hecate e pillanatban kapott ki az üstből egy eleven- 
varangyos békát és a várakozó lelkek felé dobta. És 
hogy, hogy nem, a béka éppen Szunyogh arcára cset- 
tent. Lön erre nagy futkosás. A boszorkányok Szunyogh 
felé rohantak, ujjongva a vállaikra emelték és Hecate 
elé vitték.

A boszorkányok fejedelemnője meghatva szólt:
— Évezredek óta kísértem már az ördögök sorsát 

és végre megnyilatkozott. Áldom a sors kezét, hogy 
téged adott férjemül. Csak ásó-kapa választhat el. — 
Ezzel megölelte> megcsókolta, a boszorkányok közre
fogták és újra kezdődött a tánc.

— Takarodsz onnan Dániel! Hogy még az a csúf- 
ságos, szemérmetlen fehérnép az én hites uramat . . . .



Ezzel Szunyoghné a boszorkányok közé ugrott, 
nekiesett Hecatenak és teljes erejéből tépni kezdte a 
haját. Hecate védekezett. A boszorkányok és a vára
kozó lelkek dermedten bámultak. Szunyogh ijedtében 
letérdelt és hangosan imádkozott (talán először életében, 
azaz halálában.) A küzdők már a földön hemperegtek. 
Hecate visított, mert nem volt hozzászokva ilyen brutális 
támadáshoz. Végre nekilódultak a forró üstnek, amely 
abban a pillanatban felborult (ez volt az a rövid inter
mezzo, ha az olvasó emlékszik a történelemre, amikor 
nem volt Iélekfőzés, amikor erényesek voltak az embe
rek.) Halva született malacok, patkányok, békák, dene
vérek százezrei borultak ki az üstből és éktelen sivítással 
rohantak neki a megrémült, Ítéletre váró telkeknek.

Ekkor megrendült a föld és a pokol birái emel
kedtek föl a semmiből trónusaikon ülve. Velük együtt 
vörös hóhérok, akik tüzes harapófogókkal páronként 
fölállottak a tátongó nyílások elé. Hecate és a boszor
kányok szótlanul a földre borultak. Szunyoghné lobogó 
hajjal, dacosan állott a bírákkal szemben. Szunyogh 
még mindig ott térdelt a középen, de imádság helyett 
csak artikulátlan szavak hagyták el ajkát.

Belzebub, az ördögök fejedelme (aki a középen 
ült, tőle jobbra Asmodeus, balra Lucifer, a háta mögött 
Mephisto) csodálkozva nézett szét.

— Mi történt itt? Hecate, miért nem ég az üst? 
Kit terhel a felelőség, hogy a föld lelkei nem főnek és 
"beláthatatlan veszteségei lesznek a pokol birodalmának? 
Ki ez a dacos némber? És ki ez a didergő férfi?

Hecate fölemelkedett.
— Irgalom én fejedelmem! — És Hecate — aki 

az emberek bűnlajstromát vezeti — miután szándékos



rosszakarattal mondta el a Szunyogh házaspár földi élet- 
történetét, nem felejtvén el a legjelentéktelenebb családi 
perpatvart sem — áttért az iménti jelenet elbeszélésére. 
Mephisto (az ördögök csintalanja) az elbeszélés alatt 
alig győzte jókedvét leplezni. Belzebub méltóságos ha
raggal, Asmodeus kárörömmel, Lucifer közönnyel nézett 
a házaspárra.

— Szunyogh Dánielné Késhegyi Mari — szólt 
Belzebub — ha földi bűneidet nem is ismerném, a 
legszörnyűbb büntetést érdemelnéd már azért is, hogy 
az ördögök munkájának rendjét meg merted bolygatni 
és a földi lelkeket a pokol utján száz esztendőre meg
állítottad. Hóhérok, a tizenharmadik pokolba vele.

Rögtön előlépett két hóhér, megragadta Szunyoghnét 
a tüzes fogóval és hurcolta a tizenharmadik nyilás felé.

— Oh Dániel, Dániel el ne feledj! — hangzott 
mindig messzebbről, mindig halkabban.

— De nagyságos fejedelem . . .  a feleségem — 
bátorkodott neki Szunyogh.

— Fiam — szólott Belzebub — te mindig azt 
remélted, hogy a halál feleségedtől elválaszt. íme remé
nyed beteljesedett. Mivel pedig a sors Hecatenak jut
tatott, vedd el és éljetek boldogan. Mert a feleségedtől 
még megszabadulhatsz óh halandó, de az asszony még
a pokolban is keresztezi utadat.

** *
Szunyogh még egy évezred múlva is azon fog 

töprengeni a pokolban, miért teremtette az Isten Évát.



A Sátán és az orvos.
Aki nem járt még a Pokol táján és közelebbi 

vonatkozásba, komaságba, avagy éppen rokonságba nem 
lépett az ördögökkel, honnan tudhatná az az ember, 
hogy az ördögöknek is meg vannak a maguk nyava
lyái. Hogy az ördögök nem esnek ugyan a halan
dóság fogalma alá, de azért az emberekhez hasonlóan 
mindenféle testi bántalmak érhetik. Hogy Asmodeus 
azért biceg, mivel a féltékeny férj egyszer baltát hajított 
utána, amikor in flagranti érte és pont a bal sarkát 
találta el. Hogy Mephisto arca nem a hangos jókedvtől 
olyan vigyorgó, hanem izmai, idegei vitustáncot járnak. 
Hogy Lucifer gyakran hetekig nyomja az ágyat, annyira 
kínozza őt a podagra. Akik tehát annyira irigylik a 
pokolbéli ördögök jósorsát, tompítsák kissé ezt az irigy
séget, mert bizony mondom, ott sem színültig tejfel 
minden.

Denique Belzebub, az ördögök fejedelme is meg
betegedett. Gyümölcsérés idején volt. Elronthatta a 
gyomrát és iszonyú görcsökről panaszkodott. Nosza 
ahány felcser, vajákos és javasasszony volt a pokol
ban, mind előkerült. Ki ezt, ki amazt ajánlotta, ezerjófü 
teát, nádmézet, szopós gyerek gyomrából pacalt, meleg 
tehéntrágyából borogatást és más csodabogarakat. Bel
zebub mindent végigpróbált, de semmise használt. Amikor



már mindent végigcsinált, eszébe jutott, hogy vajáko- 
sokkal és felcserekkel a pokolban is csak a tizenhetedik 
századig kísérleteztek.

— Orvost hozzatok, az angyalát! — kiáltotta neki- 
búsultan. — Talán csak akad egy a pokolban?

Orvos lett volna elég (hiszen a számbeli rekordot 
csak a papok tartják előttük), de Belzebub atyánk nem 
számolt azzal, hogy a görcs pontban éjfélkor érte utói. 
Hasztalanul telefonáltatott mindenfelé, csak bágyadt asz- 
szonyi hangok felelgettek: „Az uramat e pillanatban 
hívták beteghez.“ — „Az uram talán egy óra múlva 
hazajön.“ — „A doktor úr három napja hideglelős.“

A hideg lelte az ördögök fejedelmét. — Orvost ide! 
— bömbölte torkaszakadtából, — mert lángbaborítom a 
poklot. — És ez tréfa nem lehetett, mert a fájdalomtól 
kicsordultak a könnyei.

Nekilódult tehát a sok léhűtő. Egy bécsi suszter
inas (a legélelmesebb fickó a pokolban) végre a kilen
cedik pokol kaszinójában talált egyet, aki földi életében 
körorvos lehetett (amit vörös orráról olvastam le). De 
ez sehogysem akart mozdulni, mert javában tarokkozott 
a plébánossal és a jegyzővel. Végül mégis engedett.

— No mi az, mi baj? — köszöntött be nem va
lami barátságosan Belzebubhoz. Az ördögök feszült 
várakozással néztek az orvosra.

Belzebub nyögdécselve a gönci hordóhoz hasonló 
hasára mutatott:

— Hja tisztelt urak, én itt nem segíthetek, mert 
én Öcsödön golyvaspecialista voltam, de különben is mi 
orvosok, mielőtt birodalmad küszöbét átlépjük, minden 
tudományunkat letesszük (most kezd lassan derengeni 
az agyamban, miért olyan kevés a járvány a pokolban!)



és eszköztelenül, kifosztottan kerülünk közétek (óh, há
nyán kívánták pedig már orvosukat minden tudomá
nyával egyetemben a pokolba!) Bármennyire hízelegne, 
ha segítségedre lehetnék, nincs módomban. Jónapot, 
jónapot!

Ezzel visszasietett a Kaszinóba, ahol partnerei 
már türelmetlenül várták.

Az ördögök tanácstalanul néztek fejedelmükre. 
Végre Lucifernek eszébe jutott, hogy az élők világából 
kellene orvost hivatni. Úgyis nagy a konkurrencia, meg 
aztán nem kell tudnia, hogy hova hívják. Igen ám, de 
ki menjen? És ki fogja az igazit megtalálni? Mert ha 
már valaki a nagy utat megteszi, ne hozzon ide akár
milyen kuruzslót, hanem egyet a javából.

Mephisto vállalkozott a feladatra, minektána min- 
denttudó Lucifer igy oktatta ki:

— Valahány beteget a másvilágra küld az orvos, 
mindeniknek lelke éjszakánként visszatér az orvos ab
laka alá és ott panaszosan sírdogál. Már most járd 
végig a városokat és akinek ablaka alatt a legkevesebb 
lélek nyöszörög, az az igazi, annál becsöngethetsz.

Mephisto megköszönte a jó tanácsot, fölvette a 
láthatatlanná tevő köpenyeget és hipp-hopp egy szem- 
pillantás alatt leszállt egy nagy város közepén. Meg
rázta magát, emberi formát vett föl. Azután megszólí
totta a sarki rendőrt.

— Uram, nagybetegem van odahaza. Ismeretlen 
vagyok ezen a tájon. Nem tudna engem valami híres 
orvoshoz igazítani?

— Éppen szemben ebben a nagy palotában lakik 
egy híres professzor, melegen ajánlhatom, sok ezer 
ember áldja nevét.



Mephisto reménykedve közelítette meg a tudós 
professzor ablakát, de nem jutott az ablak alá. Száz 
és száz elhalt lélek állt az ablak alatt, — ki a szivét, 
ki a mellét, ki a gyomrát fogta és sirdogált és nyögött 
az éjszakában.

— Belgyógyász! — szólt magában az ördög és 
tovább sietett.

A következő uccakanyarodónál ismét látott egy 
lélektumultust. Egyik kezükkel a fehér halotti lepedőt 
rázogatták, másikkal fejüket fogták.

Idegspecialista! — szaladt ki az ördög száján és 
rohant tovább.

A harmadik uccában egy ablak alatt halottakat 
látott, akik kezekkel és lábakkal hadonásztak.

— Operatőr! — suttogta és átlépett a kővetkező 
utcába.

A régi játék újra eléje került, csakhogy itt a ha
lottak sírva, nyöszörögve a szemük világát követelték 
vissza.

— Szemorvos! — állapította meg csöndesen és 
ment tovább.

Egy helyen csupa asszonyi lélek kavargóit. Jajga
tásuk megindította az ördögöt is.

— Nőgyógyász! — mondotta megvető mosollyal.
Másutt ismét csecsemőknek és apró gyermekeknek

a leikeire bukkant.
— Gyermekorvos! — vetette oda és ment, ment 

mindjobban halványodó reménnyel.
Egyik uccából a másikba, egyik híresség ablaka 

alól a másik ablaka alá, egyik városból a másikba 
sietett villámsebességgel. Már a hajnal első sugarai 
táncoltak a háztetőkön. Száz és ezer orvos ablaka alatt



megfordult már és még mindig nem találta, akit kere
sett. Elkeseredésében éppen ki akart fordulni egy vá
rosból, hogy visszatérjen a pokolba, amikor a város 
végén egy csinos kis házat pillantott meg, amelynek 
ablaka alatt egyetlen árva lélek sírdogált. Reménykedve 
közeledett a kapuhoz. Csinos táblán a következő nevet 
betűzte ki.

M ED. UNIV.

DR. ÓRIÁS DÉNES
O RVOS

Rendel: d. e. 7—12. d. u. 1—9.

Csodálkozott ugyan kissé, hogy dr. Óriásnak ennyi 
rendelőórája van, de utasításához híven becsöngetett.

Két percig sem kellett várnia, — már kaput nyi
tottak, maga az orvos dr. Óriás — fiatal mosolygó 
ember vezette be kései (ill. korai) látogatóját.

— Mivel szolgálhatok u ram ?— kérdé kifogástalan 
udvariassággal.

— Nagybetegem van doktor úr, szíveskedjék ve
lem jönni. Kérem a műszereit is magával hozni, hátha 
operatív beavatkozásra lesz szükség.

— Kérem, kérem, azonnal, egy pillanat alatt 
megvagyok!

Mialatt az orvos műszereit csomagolta, Mephistót 
megkapta egy gondolat.

— Mondja csak doktor úr, mióta praktizál?
— Az este tettem ki a táblámat, — szólt dr. Óriás 

mosolyogva.



Mefisztónak leesett az álla. Hirtelen magára kapta 
láthatatlanná tévő köpenyegét és eltűnt.

A hajnal már rózsaszínű csíkokat húzott, amikor 
nagybúsan visszaért a pokolba. Belzebub még mindig 
görcsökben fetrengett.

De amikor Mefisztó szomorú arccal elmesélte 
vándorlását, az ördögök fejedelme olyan jót kacagott, 
hogy görcsei menten elmúltak.

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 5



Józsi, én meghalok.
A fiatal, kéthetes asszony olyan volt, mint egy 

Madonna. Fehér alabástrom arcán alig látható jóságos, 
jámbor mosoly. Fekete hajfonatai mint ébenfakeret vették 
körül ezt az arcot. Amikor szája szóra nyílt, inkább 
nagy, csodálkozó szemei beszéltek.

— Józsi én meghalok, ha nem lesz gyermekem.
A férfi riadtan nézett föl írásaiból, majd amikor

megértette a szót, hangos, boldog kacagással ugrott 
fel. Az öröm, a boldogság csiklandozta, amikor ennek 
a fiatal asszonynak ártatlan lelkére gondolt. Hát lehet
séges ma egy ilyen felkiáltás a házasság második he
tében, amikor a szerelem misztériumait már a zárdá
ban és az angol kisasszonyoknál nevelt lányok is ismerik?

Az asszony szája sírásra görbült.
— Józsi, te kinevetsz engem. Talán bolondot be

széltem? Tudni akarom, miért nincs gyermekem.
— Hát izé . . .  hogy is mondjam?
— Mert látod Józsi, én minden éjjel kis szőke 

babáról, leánykáról álmodom. Itt fekszik mellettem és 
cseresnyepiros ajkát csücsöríti felém. Néz rám és hal
lom, amint ajka suttogja: mamuskám! Józsi, miért nincs 
nekem ilyen kis babám ?

— Hát lássuk csak, mához . . .



— Vagy nem bánom, ha olyan erős, barbár kis 
fiam volna, mint a Tóthéknak, aki a pólyában nagyokat 
kurjant és megbolygatja az egész család éjjeli nyugal
mát. Inkább sohase aludnék többé. Óh mondd Józsi, 
miért van a Tóthéknak kis fiacskájuk és miért nincs 
nekünk ?

— Édes gyermekem, két heti házasság után . .  .
— Én nem birom Józsi, én meghalok Józsi. Te 

azt mondtad, hogy mindent, mindent megszerzel nekem 
és most ilyen kifogásokkal élsz.

A férfi sohase beszélt ilyesmiről az asszonnyal. 
Hogy mondja meg hát neki, hogy se ő, se az asszony 
zavarba ne jöjjön. Senki se volt rajtuk kivül a szobá
ban. De azért a férfi odalopakodott az asszony füléhez 
és súgott neki valamit.

Amitől mindketten elpirultak és nem bolygatták 
többé a kérdést.

** *
Egy esztendő múlva egészséges fiú rikoltott a pó

lyában. Hangja a férfiúnak a limanovói ütközet trom
bitáit juttatta eszébe. Hol lágyan, mintegy a messze 
kődébe veszve fuvolázott, hol felrivalt és pont olyankor, 
amikor a szegény férfi elsőt szundított. A férfi első 
riadalmában azt hitte, hogy az ellenség tört be az ál
lásba. Majd sebesültek nyögését vélte hallani, amikor 
madonnaarcu neje halkan felnyögött:

— Józsi, én meghalok, ha ezt a barbárt el nem 
ringatod.

És a férfi áldva magában minden házasemberek 
sorsát, feltápászkodott, meztelen térdei fellúdbőröződtek, 
de ő halálos nekibúsulással fogta fiát és kékülő ajkakkal 
mindenféle szerelmetes dolgokat suttogott neki. Amitől



magától értetödöleg a fiú menten elhallgatott. Sőt. Szem
telen bizalmaskodással nézett ki a meleg pólyából di
dergő apjára.

Majd úgy tett, mintha aludnék. A férfi boldog 
reménykedéssel tette kocsijába és hideglelősen bújt 
paplanja alá. Éppen arról kezdett álmodni, hogy vidám 
poharazás közben ül cimboráival, amikor a család 
büszkesége megunván az egyedüllétet rettentő oázásba 
tört ki.

— De édes fiam, az a gyerek halálra sírja magát.
Mit tehetett a férfi, fogcsikorogva kapta fel fiát

és miközben legbájosabb mondásait szedegette elő, 
gyilkos tervek főtek szivében holmi falhozvagdosásról 
és egyebekről.

Három hét múlva a madonnaarcú nő keserű szem
rehányásokkal nézett a férfiúra, mintha ő lenne bol
dogságuk főoka és magában fogadkozott, hogy soha 
többé ilyet.

A férfiú bizonyos kárörömmel emlékeztette nejét 
házasságuk második hetére és a Tóthék kis barbár 
fiára, akit annyira irigyelt tőlük.

Az asszony azonban mégis csak anya volt. El
néző szeretettel nézett erős, barbár fiára, de nem gon
dolt már szőke, cseresnyeajku leánykára, hanem inkább 
csak magának mormolta:

— Józsi, én talán meghalnék, ha még egy gyer
mekem lenne!



A maharadzsa és az asszony.
A leány Gauhatiból, ahol .atyja a legelőkelőbb 

kereskedő volt, egy meleg délután elindult és kilépvén 
a város kapuján a buja növényzettől koszorúzott Brah
maputra partján lassan, lustán fölfelé tartott. Tizennégy 
éves volt, szerelemre érett. Mert a hindu nő gyorsan 
érik és gyorsan hervad. Keblét elérhetetlen vágyak 
duzzasztották. Gyakran a melegtől vastag levegőt ölelte 
magához, hogy vágyain könnyítsen.

Lassan, lustán lépegetett fölfelé, mint a nőstény
tigris, amikor távoli zaj kikényszeríti a dzsungelbői, 
ahol délutáni álmát alussza. A város lassan eltűnt a 
folyamkanyarodás mögött. Ment, ment és álmodott. 
Aminthogy a hindu: férfi vagy nő, gyermek vagy ag
gastyán mindig álomban jár. Félig lehunyta a szemét 
és észre sem vette, hogy megállt, hogy nem is tudott 
tovább menni, mert a Brahmaputra itt egy öblöt alkot. 
A víz tükre ebben az öbölben olyan sima, mintha zárt 
partok vennék körül. Rajta a vizi liliomoknak ezrei 
pompáznak. A leány kinyitotta szemét és az öböl túlsó 
partján egy kis kéjlakot látott, picikét, csodásat, amilyet 
csak a mesében tudott elképzelni. Megindult, körülke
rülte a tavat és belépett a kéjlakot környező ligetbe. 
Hatalmas, egyenes ciprusok és gőgös mahagónifák so
rakoztak fel az öböl partján. A kéjlakot a magnólia



grandiflora apró fái és bokrai vették körül megszám
lálhatatlan mennyiségben, telistele fehér, királyi virágok
kal, amelyek édes, bódító illatot terjesztettek.

A leány megborzongott, mintha egy láthatatlan 
istenség húzta volna végig fehér ujjait keblén. Majd 
kábultan az öt körülvevő szépségtől és illattól, leült a 
márványlépcső alsó fokára.

Nem számlálta az időt, nem tudta meddig ült a 
lépcsőn. Halk lépések zaja riasztotta fel. Föltekintett és 
kiáltani szeretett volna, mert azt hitte Krisna, vagy 
Buddha áll előtte. De azután ráismert a fiatal maha
radzsára, akit gyakran látott Gauhatiban ezüstelefántján 
a „fenkölt“ ünnepein. De soha még ilyen szépnek nem
látta. Sáfránysárga köntös volt rajta, az aszkétákétól 
csak annyiban különböző, hogy gyémántokkal kirakott 
aranyöv szorította derekához. Lábán selyemszandál, feje 
födetlen. Gesztenyefürtjei a vállát verdesték. Nagy olaj
szemeit a leányra függesztette.

— Eljöttél tehát — szólt halkan — ilyennek ál
modtalak. Ilyennek ismertelek, mert legutóbbi létemben 
velem, mellettem voltál.

És mint ezeréves ara elfogulatlanul, természetesen, 
melléje telepedett. Az időt nem számlálták. Az ifjú 
maharadzsa forró, szerelmes szavakat suttogott és a  
leány nem látta az öblöt és rajta a liliomokat, nem 
érezte többé a magnólia kábító illatát. Az övé volt egé
szen, akivel most már az ő hite szerint is az előzA 
létben, talán száz és ezer előző életben együtt volt. 
Együtt jártak talán mint him és nőstényoroszlán, mint 
szarvasbika és tehene, mint gerlepár az erdőben, talán 
mint delphinek kergetődztek a tengerben, vagy mint 
pilléket hajtotta őket egymás felé a virágok fölött a



szerelmi vágy. Ezer és ezer lét van talán mögöttük és 
még előttük, amelyekben szükségszerűen találkozniok 
kellett és kell. A leány teljesen átadta magát ennek a 
gondolatnak és a férfiúnak. Soha embert így nem sze
retett, ezt érezte. És reájuk borult végzetesen az éjszaka.

** *
A maharadzsa a maga módja szerint halálosan 

szerette a leányt és hindu szokás szerint is törvényes 
asszonyává tette. Az asszony valami fagyos, halálos 
hideget érzett, amikor az őshindu esküformát rebegte 
el, amely életben és halálban összekapcsolta az ifjúval. 
Halálos hideget érzett, mert már ama szerelmes éjszaka 
utáni reggelen nem érezte a magnólia virágainak illatát, 
de érzett ijesztő kiábrándulást. Ezt fokozta még az is, 
hogy a törvény formáinak elintézése után olyan „messa- 
liance“ mellékíze volt mindennek. A maharadzsa ősrégi 
fejedelmi vérből származott, a leány ősei kalmárok voltak.

Az asszony már az első héten észrevette, hogy a 
maharadzsának szép arcán, deli termetén, gazdagságán 
és származásán kívül semmije sincs. Pedig az asszonynak 
nagy szellemi igényei voltak. A szülei ház ébresztette 
fel benne, az apa semmi költséget nem kímélt, hogy 
az ázsiai-hindu és az európai-fehér kultúra kincseit a 
leány elsajátítsa. Beszélt angolul és franciául és modern 
volt, amilyen modern a hindu nő egyáltalában lehet. 
Tagore és Gandhi már tizenkét éves korában napi 
•olvasmányai voltak. A férfi szép arca és deli termete 
mögött pedig a maharadzsák gőgös, üres lelke lakozott. 
A férfi ezt az ürességet eleinte leplezni próbálta. Ala
csonyabb rendű emberekről beszélt, akiknek szellemi 
megnyilatkozásait sem szabad észrevenni. A legmaga-



sabbrendű természetesen a maharadzsák kasztja és bol
dog az a halandó, aki velők érintkezésbe juthat.

Csak a hindu asszonyban, aki hosszú évezredek 
rabsága után szellemi életet kezd élni, képzelhető el 
ekkora megdöbbenés, amilyen ebben az asszonyban 
volt, amikor arra gondolt, hogy egy szinte széttéphe- 
tetlen lánc, a hindu házasság és az elkövetett első os
tobaság lánca köti a maharadzsához. Éjszakánként 
riadtan ült föl és miközben az ablakon beáradó mag- 
noliaillat a szerelem első óráira emlékeztette, lélekzet- 
fojtva hallgatta amannak jóizű horkolását. Az asszony 
tele volt álmokkal, ideálokkal, idealizmussal, a férfi ezzel 
szemben merev gőgbe burkolta a magasabb szellem és 
szellemi igények hiányát. Az asszony abból a fajtából 
való volt, akik szeretik a dalt, a költészetet, akik a 
távoli keleten is hallottak a trubadúrok romantikus sze
relméről. Akik megadásra hajlamosak, de ezt a meg
adást meleg, selymes, ritmikus szavaknak kell előidéz
niük. A férfi ezzel szemben inkább animális ösztönök 
szerint igazodott és föltétien és hangtalan és azonnali 
megadást várt. Az asszony lélekrokonságot keresett, a 
férfiúnak sejtelme sem volt, hogy ez is létezhetik. Az 
asszony leánykorában hangos kacagásával töltötte meg 
a szülei házat. És itt úgy érezte magát, mint az elát
kozott hercegkisasszony, akinek mosolyognia nem sza
bad, akit megfosztottak attól, hogy a vár falain kivül 
folyó életet megláthassa. A férfiúban gyakran kegyetlen 
ösztönök ébredeztek, amelyek az őrülethez jártak közel; 
súlyos terheltség nyomait mutatta egész viselkedése; 
és az asszony heroikus mosolygással tudta mindig lep
lezni szomorú sorsát.



Az asszonynak már gyermekei voltak. Nehéz, 
könnyterhes évek mentek el fölötte. És oda jutott, hogy 
a láncot, amely a maharadzsához láncolta elviselhetet
lennek találta. A hindu törvény azonban kötötte, mert 
házassági elválást nem ismer. A liberális angol házas
sági törvény kezét is részben megkötötte ez, ameny- 
nyiben hindu házasfeleket elválasztott ugyan, de az el
vált asszony csak volt férje beleegyezésével mehetett 
újra férjhez. Az asszony a gauhatii angol törvényszékhez 
fordult és hosszú szenzációs pereskedés után az angol 
bírák ki is mondották a válást. De a maharadzsa egy
könnyen nem engedte zsákmányát. Kijelentette, hogy 
másodszori férjhezmeneteléhez soha beleegyezését nem 
adja. Az asszony azonkívül örökösen remegett, hogy a 
bosszút lihegő és irgalmat nem ismerő fejedelem az 
első éjszaka titkait, a tóparti idyllt a nyilvánosság elé 
hozza, ami erkölcsi halált jelentett volna egész Indiában 
és szeretett gyermekeitől is örökre elválasztotta volna. 
A maharadzsa egyelőre hallgatott. De azzal a fenyege
téssel búcsúzott, hogy a gyermekeket azonnal magához 
ragadja, ha az asszony szemeit más férfiúra meri vetni. 
Az asszony tizennyolc éves volt és elragadóan bájos, 
asszonyi szépségének egész teljében. És fogva volt. 
Mert a férfi kárőrvendő kacagással, diadalmi lobogóként 
lobogtatta meg előtte kettőjük közös titkát, közös bot
lását. És az asszony, környezete kemény formáinak 
rabja, mrnt egy beteg, kis madár esett össze és úgy
érezte, hogy százéves álom borul szemeire.

** *
De az álom nem tartott száz esztendeig. Az asz- 

szony hosszú ideig nem mutatkozott az uccán. Atyja 
házában gyermekeinek élt. De jött egy férfi és feléb



resztette. Nem volt a férfiúban semmi rendkívüli. Okos 
és józan volt. Szépen sorakoztatta egymás mellé a mon
datokat. Tudott kissé gúnyoros, tudott cinikus is lenni. 
Legalább is adta a cinikust. Alapjában meleg, becsü
letes szive volt. Az asszonyokról kissé félvállról nyilat
kozott, de szeretett asszonyok társaságában lenni. Szé
les, nagy kultúrája volt és mindenről volt véleménye-

Az asszony éppen ezt nélkülözte olyan fájóan 
abban a másikban. Természetes, hogy a férfiúi tökély 
volt előtte az új ember. Közönyös fölényt tettetett, ami
kor vele találkozott, de izgatottságát csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudta leplezni. Észrevétlenül egészen en
nek az okos embernek a befolyása alá került. Az ő 
gondolatai visszhangzottak szájában. Az ő Ízlése szerint 
öltözködött és igazította hajkoronáját. Könyveit az ő 
utasításai szerint válogatta össze. Láthatóan védekezett 
ellene és szempillantása mégis megértésért, melegségért, 
boldogságért könyörgött.

Nem történt semmi közöttük és mégis mintha 
minden megtörtént volna. Egy nagyszerű lelki egyesülés 
volt ez. Pedig egymás kezét sem fogták meg. Egymás 
szemébe sem néztek nyíltan. Közönyös dolgokról be
szélgettek mindig és csak az a parányi szerkezet, ame
lyet szívnek neveznek, dobogott hangosabban, amikor 
egymás közelébe értek.

Az asszony nem emlékezett már a múltra. Csak 
a jelennek élt. Álmatlan éjszakáin könnyezve imádkozott 
a boldogságért. És amikor az érzés mindig hevesebbé, 
követelőbbé lett, amikor reszketve tárta ki magányában 
karjait az álomkép, az ideál után, amikor azt hitte, 
hogy a boldogságot fogva tartja, jött egy levél, rövid 
és jelentős.



„Asszonyom! Tudomásom van róla, hogy meg- 
nem engedett viszonyt sző ; figyelmeztetem, hogy tovább 
ne menjen, mert őrt állok“.

Az asszony kínjában apró darabokra szakgatta a
levelet és az idyllt és többé nem találkozott a férfiúval.

*
*  *

Az élet a maga jogait követeli. A madár dalol és 
fészket épit tavasszal. A virág a nap felé fordítja kely- 
hét. A méhecske zümmögve repül a méz után. Az asz- 
szony huszonegy éves volt és az élet igenlése minden
nél erősebb volt benne.

És jött a könnyes, nedvesszemű énekes, álmodó 
Ifjú, akit az asszony bája lenyűgözött, aki holdkórosan 
feküdt lábainál. Nem sokat beszélt, de hűséges, beszé
des szemei voltak és ezek a szemek mindent elmondtak, 
ó h  hogy tudtak vallani! Hogy feltárták az ifjú lelke 
mélyét. Az Azrák szerelme tükröződött szemeiben, akik 
egyszer szeretnek és azután meghalnak. Az asszony 
beleszédült ebbe a mélységbe. Halálos vágyódással si
mogatta fürtjeit. És azt hitte a boldogság kikötőjébe 
ért. Hónapok múltak és amikor a naiv ifjú azon a pon
ton volt, hogy az első komoly szót ejtse ki, ismét jöt
tek  a fenyegető sorok.

„Asszonyom! Ön lassan holdkórossá lesz. Gon
doljon gyermekeire! “

És a dalnoknak kettétörött a lantja.
*

*  *

Az asszony idegei felmondták a szolgálatot. Gyak
ran ideggörcsökben szenvedett. Szülei rávették, hogy 
erőszakosan tépje ki magát megszokott környezetéből 
és menjen messze idegenbe, feledni. El is indult az is
meretlen világrész: Európa felé.



Bujdokolt Páris emberrengetegében. Megnézett 
mindent, ami megnézhető. A művészetek szépségeiben 
gyönyörködött. Nürnberg régiségeiben merült el. Majd 
a svájzi alpok magasságain járt. Bolyongott a Lago 
Maggiore partján és Velence lagúnái között. Fogékony 
lelke száz és ezer impresszióval gazdagodott. Soha nem 
sejtett kulturélvezetek rohanták megs okszor egészen vá
ratlanul lelkét. De idegrendszere nem tudott nyugvó
pontra jutni. Végre egy szanatóriumban kötött ki.

És a végzet ismét egy férfiút sodort útjába, egy 
európai embert, akit a keleti nő csodás varázsa lebi
lincselt. Saját kezelőorvosa volt ez a férfi, aki eleinte 
nem érdekelte, de aki az ideggyógyászok ügyességével 
fürkészte ki lelkét. És azután magáról kezdett beszélni 
az asszonynak. Hogy ő is nehéz szerelmi viharok hajó
töröttjeként került ide. Lágy, behízelgő hangja úgyszól
ván egész nap a fülében csengett. Olyan meghatóan tu
dott szólni csalódásairól, hogy előbb sajnálat, majd 
érdeklődés ébredt fel iránta az asszonyban, úgy, hogy 
saját baját lassan feledni kezdte. Észre sem vette, hogy 
az egyik mérget a másikkal gyógyítják. És miközben 
a könnyes dalnok emléke lassan elmosódott lelkében, 
szerető szivének minden vágyakozásával kapaszkodott 
az orvosba. Rövid ideig tusakodott benne még az örök
lött ellenszenv az idegen iránt, de azután ez az érzés 
lassan mélységes, őrületes szerelemnek adott helyet.

Az orvos maga is bámulva vette észre a hatást, 
amelyet betegére gyakorolt. Ideggörcsei teljesen elmúl
tak és életkedve visszatért. De valami az orvosban is 
végbemehetett.' Mert nap-nap után hevesebb ostrom 
alá fogta az asszony szivét. Hivatkozott a sorsra, 
amely két hajótöröttet összehozott, beszélt a jövendőről



és oly káprázatos színekkel ecsetelte, hogy örömköny- 
nyek jelentek meg az asszony szemében. Mély szellemi 
élete dacára az asszony rendkívül szenzibilis, ezért köny- 
nyen befolyásolható volt. Az orvos az európai élet elő
nyeiről, előítéletektől mentes légköréről beszélt. A tá
volságról, amely üldözőjétől elválasztja, a szerelem min
denhatóságáról, amely akadályt nem ismer. Az asszony 
nem tiltakozott, amikor az orvos karjaiba zárta és ujongó, 
mámoros, véget nem érő csókban pecsételték meg 
frigyüket.

Feledhetetlen órák következtek. A magányhoz és 
szomorúsághoz szokott asszony lelke fölengedett, mint a 
jég kérge a napsugár első csókjára. Hangos kacagás 
verte fel a szanatórium csöndes folyosóit. Olyan volt 
ismét a gyermekasszony, mintha a szülei házban lett 
volna.

A boldog órák nagyon rövidek voltak. Amikor a 
leglázasabban készülődtek a nászra, a honi pósta egy 
levelet hozott.

„Asszonyom! Utoljára figyelmeztetem, hogy sza
kítson könnyelmű életmódjával. Abból a házasságból 
úgysem lesz semmi. Itt a fegyver, itt az ütőkártya a 
kezemben. Akarja, hogy jövendőbelije asztalára vág
jam? Vegye tudomásul, hogy nálam, amig a halál sze
meimet le nem csukja, irgalomra nem számíthat. Ha
csak fittyet nem hány a világnak és le nem mond gyer
mekeiről. Én mindenütt nyomában vagyok és megmér
gezem legédesebb perceit. Jobban teszi tehát, ha haza
tér és gyermekeinek él!“

Az asszonyban egy pillanatra fellobogott a gyűlölet, 
a dac, elvesztett évek keserűségének eredménye, de 
azután feltűnt lelkében a szülőföld, minden, ami előité-



letek és rabláncok dacára édes és felejthetetlen volt 
előtte; egyszerre ridegnek és semmitmondónak találta 
az egész európai kultúrát. Elhatározta, hogy ismét visz- 
szatér a szerelem és tavasz nélküli magányba. Lassan 
magába roskadt és engedelmesen csomagolni kezdett.



A szentgáli lévita.
(Kalandos történet).

/. FEJEZET,
melyben a hős elmondja gyermekkora viszontagságait.

— Ne páváskodjál te bóbitás, mert odagyujtok a 
a botommal. Hogy mindig eleszi a többiek elől a szemet.

— Ugyan már apus, hogy neked mindig a bóbi
tással van bajod, miért nem öntöd ki egyszer a mér
gedet arra a falánk bögyösre. Mindig az én kedvencemet 
bántani.

— Ne te, ne. Anyjuk! Az Istenért! Csak nem 
fogsz megint elpityeredni? Igazán az ember a saját há
zában, a saját galambján sem töltheti ki a bosszúját. 
Jól van no, nem szóltam semmit.

— Talán megint valami bosszúság ért?
— Hogy ne ért volna, nem látod, hogy lityeg az 

arcomon a bú? Az esperes már megint levont a fize
tésemből 15 pengőt azon a címen, hogy két vasárnap 
nem magyaráztam az írást a híveknek, mert tudod, hogy 
rókavadászaton voltunk. Hát én talán arra születtem, 
hogy az egyházmegye pénztárát gazdagítsam, azért 
gyüttem ide a Bakony kellős közepére lévita tanítónak, 
lévitának, érted asszony, legutolsó embernek, akinél 
még a kondásnak is különb a dolga, hogy engem még 
itt se hagyjanak nyugton?



— Mondtam ugye mindig Domokos, hogy első 
az Isten, de teneked rókavadászat. . .

— Mit? Hiszen már a könyökömön nő ki a pré- 
dikálás ezeknek a sült parasztoknak, akik úgyis aludni 
jönnek ide. Hiszen Székácsot, Győryt, meg a többit mind 
leadtam nekik. Megüresedtem, nincs mondani valóm. 
Mit akarnak hát tőlem, na. Én egy züllött zseni vagyok 
asszony, ez az egész, lezüllesztett a falu, a Bakony, de 
én mondom neked, kedvező körülmények között én, Ig- 
méndy Domokos a kultuszminiszteri székben is ülhettem 
volna, na.

— Jól van Domokos, hiszen én azt mind tudom, 
a miniszterségedet már százszor hallottam, el is sirat
tam. De mondd szivem, mi lesz a Í5 pengővel?

— Annak ugyan fuccs!
— Talán ha újra én mennék az espereshez?
— Csak azt ne! Igméndy Domokoshoz méltatlan e 

megalázkodás. Azaz. . .  hogy. . .
— Na látod édesem, majd rendbe hozok én min

dent, jó ember az esperes és én máskor is kimentet
telek a bajból. Ne búsulj!

— Nagy a te hited asszony! És ez volt minden 
— az én heroszi lelkemnek főerőssége. Mert hogy más 
zsenihez hasonlóan én is talán elsülyedtem volna a fer
tőbe, mert nem értenek meg, ha te mellettem nem ál
lasz. Asszony, ma kivételesen sikerült lelkem bo
rúját eloszlatnod. Jó kedvre hangoltál, tudod ez a zseni 
hirtelenül változó és csapongó kedélyhangulata és én 
boldog terjengésben vagyok és én újra gyermeknek, 
nem, ifjúnak, tetterősnek, királynak érzem magam. Ülj 
ide már mellém, hozd ide a pipámat s amit eddig még



nem tettem senkinek, az életem tragikomédiáját elmon
dom neked.

Igméndyné engedelmesen hozta a pipát, a taplót, 
letelepedett ura mellé a lócára, a galambok már fenn 
turbékoltak a dúcon, egy-két kacsa hápogott még a 
fészer alatt és Igméndy egyet rántva kopott, zsinóros 
ködmönén, fgy kezdte:

— Amikor születtem, selyem patyolatba öltöztet
tek, dajkák és ápolók egész serege vett körül, mert 
kastély volt akkor még a lakásunk, uradalmak a bir
tokunk. Apám igméndfalvi és sümegi Igméndy Gergely 
hétvármegye híres gavallérja volt Barsban. Uradalmaink, 
szántók, legelők, erdők, szénégetők a Garam mentén, 
Léva nemes városának tövében voltak. Halványan em
lékszem mindezekre. De három éves lehettem, amikor 
dörrenés rázta meg a házat és másnap sok ember gyü
lekezett össze nálunk és fekete kocsin, fekete lovakkal 
vitték ki apámat. Csak később tudtam meg szegény 
anyámtól, hogy az nap dördült el a lövés, amikor apám 
utolsó erdejét kártyázta el.

Azután tudom, hogy a kastélyunkból kimentünk 
és Pestre kerültünk valami fene nagy bérházba. Eieinte 
három szobánk volt, aztán kettő, aztán egy, végre egy 
padlásszobára zsugorodtunk. Anyám sokat sírt, még 
többet éjszakázott és csak öltögette az öltéseket. Igmén- 
dyné uraságoknak, talán egykori barátnéinak dolgozott. 
Nappal csaknem mindig egyedül voltam. Félve néze
gettem eleinte a mélybe, az udvarba, láttam ott a gye
rekeket és hallgattam zsivajukat. Később lebátorkodtam, 
majd a többiekkel az uccára. Gyerekbarátság gyorsan 
m eg van. Rövid idő alatt méltó társuk, mi több, ban
davezér lettem. Mert akkor 7 éves voltam és rabló-
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bandát szerveztünk. Kezdetben a közeli kispiacnak vol
tunk rémei. De később kitágítottuk működési terünket 
és a Teleki-tér lett állandó tanyánk. Itt ért életem első 
balesete. Elemeltem egy öreg zsidó sátora alól egy pár 
nála is öregebb cipőt. Megláttak, átadtak a rendőrnek. 
A rendőr hazakisért. Éppen a kapu alatt találkoztunk 
az anyámmal.

— Asszonyom, az ön fia ez? — szólt a rendőr,, 
mert észre kellett vennie a megdöbbenést anyám arcán.

— Az enyém, miért?
— Ez a gyerek lopott. Jobb volna az ilyen vásott 

kölyköt a javítóba küldeni.
— Domokos, te loptál, óh édes fiam, hova sü- 

lyedtünk!
— És az nap több szavát nem hallottam, de éj

szaka még álmomban is hallottam sírását, nyöszörgését.
— Ebben az időtájban kerültem iskolába. Anyám 

kiadta a jelszót: Atyádnak és anyádnak famíliája csak 
urakból állott. Urat akarok belőled is nevelni és ha 
megszakadok belé. Ha méltatlan leszel őseidhez, inkább 
kezeimmel fojtalak meg. — Sokáig töprengtem ezen, 
hogy anyám, a szelidlelkű miért volt egyszerre ily kí
méletlen hozzám és miért kellett nekem pont úrnak 
lennem azért, mert az apám is úr volt. De őseim gőgje 
úgylátszik e pillanattól belém szállt, mert demokratikus 
hajlamaimat abbahagytam és végérvényesen szakítottam 
a rablóbandával.

— Őseim gőgjével atyám könnyelműsége Is fel
újult bennem és sehogy se tudtam az iskola fegyelmét 
megszokni. Az abc-t játszva, tanulás nélkül tanultam 
meg — a zseni már akkor jelentkezett bennem — de 
Jablonszky, Baross utcai iskolaigazgató szentenciája ez



volt rólam :t „Ilyen rakoncátlan gyerek még nem volt 
az iskolában“. Képes voltam mindenkit megelőzve már 
reggel 7 órakor beülni az iskolába, csakhogy valami 
csúfságot eszeljek ki a tanítóm, vagy valamely tanuló 
társam ellen. Egyszer gummit raktam az égő kályhára, 
úgy hogy a keletkezett bűz miatt aznap délelőtt nem 
maradhattunk a tanteremben. Máskor bekrétáztam a 
tanitó székét. Közben az órák alatt társaimat lökdöstem, 
csipkedtem úgy, hogy réme voltam mindenkinek. De a 
mérték betelt, amikor nagy iromba betűkkel egy cédu
lára írtam: „Szamár vagyok!“ és ezt tanítóm hátára 
akasztottam. Rajtacsíptek és anyám, szegény jó anyám 
nagy örömére eltávolítottak az iskolából. így kerültem 
a Józsefvárosból a Ferencvárosba — magyarul csöbör
ből, vödörbe — a Mester uccába, ahol különböző ki
sebb és nagyobb zökkenők után az elemi fokot elég 

jó  sikerrel megúsztam.
Arisztokrata érzelmeim dacára, sőt talán éppen 

azért ezen a nyáron kerültem másodszor érintkezésbe 
a rend őreivel. A Mester ucca végén van a nagy vá
sártér. Szerencsétlenségemre itt ütötte fel sátorát egy 
majomcirkusz és én, hogy hogy nem, senkit és semmit 
nem szerettem abban az időben úgy, mint a majmokat 
(mondja még erre az atavizmusra valaki, hogy Dar
winnak nincsen igaza!). Az első napokban a cirkuszba 
való belépésemet azzal biztositottam, hogy a directrice 
megbízásából cukorkákat árusítottam a „nemes“ pub
likumnak. De ez kultúréhes lelkemnek elégtelen volt és 
amikor a cirkusz odébbállt, én is velük vándoroltam. 
Az albertiirsai nagypiacon csapott rám, mint a héja egy 
„Andris“ (még ha legalább pesti rendőr lett volna) és 
a hatósági erőszak ismét anyám ölelő karjai közé vezérelt.



Az asszony szeretettel, riadtan, aggódva bújt kö
zelebb urához. Igméndy Domokos kis szünetet tartott, 
mint aki emlékei között keresgél. A telihold nappali 
világosságot varázsolt az udvarra. Halkan, óvatosan 
lépkedett egy fekete cirmos az udvaron át. Igméndyt 
megkapta egy gondolat.

— Látod azt a villogó szemű fekete bestiát? Nesz
telenül siet zsákmánya után. így, ugyanígy settenkedett 
körülöttem és Ieskelődött rám örökösen a gond, a nél
külözés. És hasztalan riogattam el magamtól. Mintha 
a  sors az én és az anyám útjába állott volna: Te 
nagyurat akarsz nevelni belőle? Nos megkóstoltatom 
vele az úrhatnámságot és faragok belőle olyan se urat, 
se jobbágyot. És valóban asszony, egy életen át két 
szénakazal között éheztem, mint Buridán szamara. Oda 
feljutni nem tudtam, ahol őseim tündököltek. Ahhoz 
pedig túlnagy volt az intelligenciám, hogy a múlt álmait 
lerázzam és a boldog és együgyü paraszti sornak le
gyek osztályosa. De hol is hagytuk el?

— Alig kerültem gimnáziumba, anyám egy vég
zetes lépésre határozta el magát. Újra férjhez ment. 
Ennek is meg van a sora, a története. Anyám, ezt gyer
mekszivemmel is megéreztem, egy idő óta megváltozott. 
O, aki azelőtt félve kerülgette az embereket, újabban 
mindig egy úrral jött haza esténként. Dacára annak, 
hogy fejedelmi vacsorák borral fűszerezve váltották fel 
eddigi sovány estebédeinket, én ösztönszerüleg gyűlöl
tem ezt az embert. Próbált ő tréfálkozni velem, pubi- 
jának nevezett, megcsipkedte az arco/nat, de én dur
cásan, haragosan fordultam el mindig tőle. És rövide
sen az apámmá lett és mi a padlásszobából ismét tűr
hető polgári lakásba költöztünk. Csak későn, anyám



halálos ágyán tudtam meg, hogy ez a házasság is ér
tem történt, mert anyám csak így látta biztosítottnak 
jövendőmet. És csak később, érett fejjel láttam bele 
ennek a házaséletnek tragikus mélységeibe. Hadd mond
jam el röviden úgy, ahogy átéltem és ahogy egynémely 
homályos pont anyám egy barátnője révén később meg
világosodott előttem.

— Hogy mi volt mostohaapám tulajdonképeni 
foglalkozása, ezt soha sem tudtam meg. Eleinte nor
mális élet folyt nálunk. Szombat esténként, — hogy 
honnan, nem tudom — rendes hetibérét hűségesen ha- 
zahordozgatta úgy, hogy anyám se dolgozott már fél
éjjeleken át.

Ez jól esett nekem, noha anyámat a házasság 
óta nem tudtam már úgy szeretni. De rövidesen meg
változott a kép. Kitűnt, hogy apám mindenféle kétes 
ekzisztenciákkal tart fenn érintkezést. És ezek a sötét 
nézésű alakok mind sűrűbben keresték fel lakásunkat 
és sugdolódzásaikat egész éjszakán át hallottam a szom
széd szobából. Anyámnak meg egész éjjel fönn kellett 
lennie és hűsítő italokkal és feketével szolgálnia, ha 
szólították. Mert hosszabb ideig közöttük tartózkodnia 
nem volt szabad.

— Egy este ott ültem a külső szobában és a 
deklináció egynémely nehézségei fölött verejtékeztem. 
Még 7 óra se volt. Anyám még a városban foglala
toskodott, de a jól ismert társaság már együtt volt a 
belső szobában. Suttogásuk ismét megindult. De úgy
látszik engem nem vévén egészen komolyan, az ajtót 
kissé nyitva felejtették. Módfelett bántott a kíváncsiság. 
Odalopództam és hallgatództam. És a következő párbe
szédet lestem ki:



— A gépet elkészítettem.
— Lehetetlen a terv momentán kivitele.
— Meg kell lennie legkésőbb holnap estig. Ügyünk 

diadala kívánja. A világ proletáriátusát fel kell szaba
dítanunk és ez az ember a régi rend kősziklája. El 
kell hengergetnünk az útból.

— De a kivitel? Uraim, a kivitel? — hallottam 
mostohám hangját.

— Régi módszerünket alkalmazzuk — szólott 
közbe valaki dörgő hangon — döntsön a húzás, akire 
a  sors esik, annak bármi áron el kell helyeznie a po
kolgépet.

— Döntsön a sors, döntsön a so rs!
Azután hosszú szünet következett. Nem tudom 

mit adtam volna, ha beláthattam volna a szobába.
— Faranov! szólalt meg a dörgő hangú.
És rögtön utána hallottam apám izgatott hangját.
— Reám esett a sors? Jó, megteszem. De ho

gyan? Adjatok tanácsot?
— A parlament belsejét most javítják. A munka 

csak az ülések alatt szünetel. A javító munkások között 
van egy emberünk. Az holnap délben bejuttat téged a 
tanácsterembe. Egy pillanat alatt elhelyezheted a gépet 
a  széke alá. Fél ötre bizonyosan a parlamentbe lesz, 
mert az indemnitással kapcsolatban holnap néhány kép
viselőnek válaszolni akar. Tehát elég lesz, ha az órát 
ötre igazítjuk. Gondolom, így lesz a legjobb.

Tovább nem hallgathattam, mert hallottam anyám 
lépteit. Minden tagomban reszketve ültem ismét az asz
talhoz. Mert gyerekeszemmel is megértettem, hogy va
lami iszonyú dolog van készülőben.



Az apám társasága és az anyám csaknem ugyan
abban az időben léptek a szobába.

— Kedvesem — szólt apám igen nyájasan — az 
urakkal fontos ügyben el kell mennem, de éjfél előtt 
még itthon leszek.

— Ahogy gondolod János! — Anyám megszokta 
már semmit sem kérdezni, mert úgy látszik ő neki is 
feltűnt a társaság titokzatossága.

— Anyám, anyám! — kiáltottam, ahogy kiléptek. 
És már akkor is kitűnő memóriám segítségével csaknem 
szőszerint elmondtam neki a hallottakat.

Anyám halotthalványan, szótlanul rogyott egy 
székre és eltakarta arcát. Majd rémülten ugrott föl.

— Siess fiam. Öltözz fel. Téged az Isten küldött. 
És a szó szoros értelmében reám dobálta a ruhákat.

Azután lélekszakadva rohantunk végig az uccákon. 
Arra emlékszem csak, hogy egy iszonyú nagy házba 
tértünk, ahol rendőröknek és más egyenruhás embe
reknek sorai között léptünk egy irodába. Barátságos, 
őszhajú úr fogadott.

— Mivel szolgálhatok asszonyom? —
— Jaj, tanácsos úr, borzasztó, nem tudok beszélni, 

talán a fiam. Mondd el fiacskám még egyszer, amit 
hallottál! —

Nem értettem anyám rémületét. Olyan barátságos 
volt az az úr, hogy minden félelem nélkül neki is el
mondtam mindent.

De szinte én is megrémültem, amikor elbeszélé
sem alatt arcára néztem, olyan megdöbbenéssel réve
dezett reám.

— Asszonyom — szólt azután, — Önök az állam



nak is, énnekem is olyan szolgálatokat tettek, hogy ezt 
nem fogjuk elfelejteni. Mi a neve?

— Kovácsné! Hisz most már igazán nem tudom, 
mert én egy Kovácshoz mentem, de a Faranov név . . .  
Istenem én nem tudom, mi lesz velünk?

— Nyugodjék meg kérem, önök egy nemzetközi 
kalandor-társaságnak lettek majdnem áldozataivá. De 
majd világosságot derítünk a dologra. Siessenek csak 
haza, hogy gyanút ne fogjanak.

Másnap a lapok szenzációs cikket hoztak. „Anar
chisták gyilkos merényletterve. Pokolgép a parlament
ben. Az államrendőrség abban a pillanatban tartóztatott 
le egy veszedelmes anarchistát, amikor a parlamentben 
a premierminiszter széke alá bombát akart elhelyezni.

A merénylő személyazonosságát még nem sikerült 
megállapítani, mert Faranov Iván, Kovács János és 
Heilbronn Ádám nevekre szóló igazolványokat találtak 
nála. Alapos azonban a gyanú, hogy a fővárosban cin
kosai is vannak és hogy ezek valamennyien ama ve
szedelmes nemzetközi anarchista társaságnak tagjai, 
akik világszerte merényleteket követnek el a fennálló 
rend ellen. Ismét bebizonyult, hogy az államrendőrség 
közegei azok az Atlaszváilak, amelyeken az állam nyu- 

• galma és békéje alapszik. A sötétben bujkáló gonosz
tevők minden aknamunkája megtörik ezen a fallankszon.“

Azt ugyan elfelejtették publikálni, hogy az orosz
lánrész az enyém volt. De a rendőrtanácsos, aki három 
rangfokozatot ugrott át, Ígéretét nem felejtette el. Én 
államköltségen bejutottam egy előkelő internátusba. Az 
anyám pedig kényelmes felügyelőnői állást kapott egy 
szanatóriumban.

De nem sokáig élvezte a nyugalmat. Mert életé-



nek ez a szörnyű epizódja teljesen megtörte. 12 éves 
voltam, amikor a Kerepesi temetőbe kisértem és ész
vesztő árvaságom akkor szakadt rám teljes súlyával, 
amikor a sárga göröngyök koporsójára hullottak.

//. FEJEZET, 
melyben a hős elbeszéli, hogyan került Biharba.

— Államköltséges ingyenes voltam az internátus
bán, mert protectorom a rendőrfőtanácsos garantálta 
sorsomat. Sőt sokáig az ünnepelt hős voltam, akire a 
társak bizonyos irigykedéssel néztek. Előkelő családok 
fiaival voltam együtt. Talán ezért nem bírtam az inté
zetet. Az apák nehéz gőgje már a fiukban is kiütközött 
Hiába volt nemesi előnevem, őseim fája, éreztették ve
lem, hogy kevesebb vagyok náluk. A legveszettebbek 
a pénzarisztokraták gyermekei voltak, akiknek ősei talán 
még a földet túrták, vagy héthatárban fütyörésztek. Ezek
től ösztönszerűleg a magasabb arisztokrácia felé hú
zódtam. Mert a parvenűszag átütközött pórusaikon.

— Báró fiényi Ernő volt az egyedüli, akihez kö
zelebb léptem. Kis, vézna, pergamentarcú gyerek volt,, 
a vérszegénység kék erei mutatkoztak arcán és test
bőrén. De nagy, fekete szemei voltak, amelyek mindig 
szelíd csodálkozással néztek a világba. Az egész gyer
mek egy halk bocsánatkérés volt. Egyetlen egyszer lát
tam nagyobb indulatot benne. Az is miattam volt, amiért 
engem örök hálára kötelezett.

ünnep délutánján az intézet nagykertjében longa- 
métáztunk. Ez volt ünnepi szórakozásunk. Mint afféle 
ferencvárosi csemete természetszerűleg legmesszebb- 
vágtam a labdát, ami nem kis mértékben ébresztette



lel különben is örökös ellenfelemnek, Takács Bertinek 
féltékenységét.

— Könnyű neked — szólt oda félvállról — a 
Mester utcában mást se tanultatok.

Nóta bene, én az első tanulók között voltam, 
Berti meg az utolsók között kullogott. Érthető volt te
hát, hogy ezt nem hagyhattam szó nélkül.

— Berti, ezt ne mondd nekem, mert én az accusa- 
tivus cum infinitivot és a rendhagyó igéket is messzebb 
hajítom nálad!

Szó szót követett és Berti egyszerre kirobbantotta:
— Neked nincs mit beszélned. Két apád volt, 

mindkettő gazember, az egyik kártyás, a másik gyilkos! 
Még ma is rejtély előttem, honnan tudta ezt és akkor. . .  
lángpír csapott az arcomra és felemelt ököllel rohantam 
neki. Jobbról, balról hatalmas ütéseket mértem reá és 
talán legázoltam volna, ha a kis Rényi közbe nem lép.

— Hagyjad már Domokos, ne piszkold be a ke
zedet, az ilyen alávaló, közönséges ember azt sem 
érdemli, hogy észrevegyük. Hol is tanult volna tisztes
séget? Az őseitől, akik uzsorások voltak?

Néhányan röhögtek, legnagyobb része a fiuknak 
azonban pártomra szegődött és Berti megszégyenülve, 
kicsúfolva kullogott el onnan.

De szivemet annyira megkeserítette ez a néhány 
szó, hogy egész éjjel sírtam. Kártyás és gyilkos. Mintha 
tűvel szúrkáltak volna, úgy fészkelődtem az ágyamon. 
Hogyan? Hát az apák bűneit a fiákban is meg lehet 
büntetni? Éreztem az égbekiáltó igaztalanságot. Becs
telen, megbélyegzett voltam, mert szegény voltam. A 
Takács Berti meg, akinek hatodik őse is lopott, csalt, 
hazudott, uzsorázott, Ítélkezett felettem, mert a pénz



társadalmi pozíciót biztosított neki. Ha akkor tudtam 
volna már a szociálizmusról, ez a pillanat szociálistává 
tett volna.

Másnap is, harmadnap is, mindig éreztem ezt és 
végkép elkeseredtem. Rényi Ernő barátsága a többinek 
a gőgjét és gonoszságát nem tudta feledtetni és év vé
gén ragyogó bizonyítvánnyal és a soha viszont nem 
látás gondolatával hagytam el az intézetet. Még jólte- 
vőmtől, a rendőrtanácsostól se búcsúztam el és hátat 
fordítottam a fővárosnak.

Két hete barangoltam már cél nélkül, fázva, ron
gyosan, éhesen. Nappal szegény emberek küszöbe kö
rül ténferegtem. Este rendszerint széna és szalmakazlak 
tövében húzódtam meg. így értem a bihari hegyek 
közé, Belényesre. Szép nyári alkony volt, amikor a 
csinos községet a völgyben megpillantottam. Be nem 
mertem menni, csak úgy a határban oldalogtam, amikor 
meghitt barátomat, a szénakazalt egy lekaszált réten 
megpillantottam. Óvatosan odaosontam és beástam ma
gam. A messzeségben magas fáktól övezetten kastélyt 
pillantottam meg, amelynek kéményéből barátságos füst 
bodorodott ég felé. Valahogy összeszorult a szivem.- 
Micsoda boldog emberek lakhatnak ott. A közeli hegy
oldalról bánatos, vontatott furulyaszó hangzott, amelyet 
a kolompok zenéje kisért. Boldog pásztorok terelgették 
hazafelé a nyájat. Az égen egyenként kigyulladtak a  
csillagok, én valami régi imádságot mormoltam, amit 
az anyámtól tanultam: „Én Istenem, jó Istenem, becsu
kódik már a szemem“ . . .  és elaludtam.

Nem tudom meddig alhattam, csak arra ébredtem,- 
hogy egy egész kutyafalka éktelenül ugatott körülöttem. 
A besték megtaláltak. Koromsötét éjszaka volt, csak.



az ebek foszforeszkáló szemeit láttam és kivert a félelem 
verejtéke. Ilyennek képzeltem én Kerberost és a többi 
alvilági szörnyeteget, akikkel az iskolában találkoztam. 
Szorongásomban nem tudtam, mihez kezdjek. Az egész 
testem a szénában volt, csak a fejem kandikált elő 
és ezek a veszett állatok folyton kaptak utána.

— Drakule, Sajó, Caesar, idejönni! — hallottam 
egy dörgő férfihangot, mire az ebek vidám csaholással 
rohantak a hang irányában, de a következő percben 
ismét nálam voltak és még nagyobb erővel ostromoltak.

— Ördög belétek, mi bajotok van?  Hé, van itt 
valaki ? Juon a lámpást ide, hadd igazítom meg a pus
kámat. Hiába csak nem ugatnak. Ha élő lény vagy 
szólj, mert lövök.

— Jaj bácsi kérem, ne lőjön, csak én vagyokj!
— Ejnye fékomadta valami gyerek, vagy fiőkőr- 

dőg rejtőzik a kazalban. Juon, hozd már közelebb a 
lámpát. Nini egy fejet látok. Bújsz te ki azonnal? Az 
angyalát, mit keresel itt ? Sajó, nem takarodsz azonnal! 
No nézzétek, mászik már kifelé a béka. Öcsém, hát 
téged micsoda rossz szél hozott ide, hogy éjjeli nyu
galmunkat megzavarni m ered?

— Kérem, én csak hálni jöttem ide.
— Nézze meg az ember, idegenek szénakazlába 

jön hálni. Neked tán nincs otthonod, vagy rossz fát 
tettél a tűzre és a büntetés elöl szöktél meg. No majd 
meglátjuk, Juon fogd fülön az ipsét, majd vallatóra 
vesszük odabenn.

Juon komolyan vette a biztatást és alaposan meg
markolta a nyakamat. Azzal nekivágtunk a koromsötét 
éjjelnek. Én még az alvástól és ijedelemtől kábultan 
szólni sem tudtam. Gyaloglásunk egy örökkévalóságnak



tetszett, mig végre csinos, fehérre meszelt házhoz értünk. 
Egy ajtót nyitottak föl előttem.

— Itt a hálókamrád öcsém, rövid az éjszaka, nem 
érek rá most veled vesződni. Ott a szalma a sarokban, 
rajta a pokróc. Jó lesz az ilyen szegény legénynek. 
Reggel majd meg tudjuk, ki fajtája vagy.

Azzal becsapta az ajtót, ráfordította a kulcsot és 
magamra hagyott a koromsötétben. Tapogatódzva, nagy 
nehezen megtaláltam fekhelyemet.

Reggel rám nyitották az ajtót.
— No öcsém, hogy aludtál?
Ráismertem hangjára. Ugyanaz az ember volt, aki 

éjszaka „elfogott“. Barátságos, ötven év körüli férfi. Úgy 
tűnt nekem, mintha láttam volna már valahol. De úgy 
van vele az ember. Sokszor látunk egy arcot és minél 
többet nézzük, annál ismerősebbnek látszik és úgy tű
nik, hogy más helyzetben, de ugyanezekkel a vonások
kal találkoztunk már. Talán az arcizmok játéka ez, vagy 
a szemnek a sugárzása, amely oly sok embernél rokon.

Kiléptem a kamrából és ime az a kastély, amely
nek kontúrjait az este láttam, alig harminc lépésre volt 
tőlem. Fölismertem a helyzetet. Ez a jóságos öreg bi
zonyára valami urasági intéző, aki itt lakik a fehér 
házban. De figyelmemet rögtön egy nagy hársfa és a- 
latta terített asztal foglalta le. Egy kis halovány, fekete
szemű, 10 év körüli leányka ült az asztalnál.

— Kató, hozom a vendéget!
— Szegényke, milyen éhes lehet!
Valóban nekiestem a tejnek és a jó friss kalács

nak. A kis lány látható gyönyörűséggel szemlélte ét
vágyamat.

— És most — szólt a reggeli végeztével az öreg,



szigorúságot erőszakolva arcára — beszélgessünk. Mit 
kerestél te itt a kastély közelében? Ugye ide küldött 
valaki ?

— Nem, nem kérem én csak úgy magamtól jöttem
— aludni, tetszik tudni?

— Fiam, ne hazudj, én belátok a szivedbe, téged 
Cimzeán küldött ide.

— Ki az kérem?
— Ejnye, hogy már a gyermekszívekbe is any- 

nyira befészkelődik a tettetés, a hazudozás. Nem csoda, 
ha olyan rossz a világ. A mi korunkban ez másként 
volt. Ha valami gonoszságon értek, mi legalább meg
bánást mutattunk.

— De bácsi kérem — szóltam könyörgő hangon
— én igazán semmi rosszat nem akartam !

— Ne beszélj! Cimzeán, a hegyek ura, a vesze
delmes rablóvezér küldött ide. Kémkedni akartál. Ki a- 
kartátok rabolni a kastélyt. Tudom, rég fáj a foga rá. 
De az én éber tekintetemet nem kerüli el. Felakasztatlak 
semmirekelő.

Sírva fakadtam és ez Katókát annyira megindította, 
hogy velem sírt.

— De igazán apuskám, milyen vagy te, miért 
bántottad szegénykét, hiszen nem csinált semmit!

— Hallgass leány, mit tudod te milyen agyafúrt 
gyerekek vannak a világon. Na ne bőgj fiam, nem ha
rapom le az orrodat. Ha nem Cimzeántól jöttél, mondd 
el hát, hogy kerültél ide ? Mert hogy nem erről a tájékról 
való vagy, azt sejtem.

Lassan, akadozva, majd mindinkább nekihevülve be
széltem el nekik eddigi élettörténetemet úgy, ahogy em
lékeztem reá. Kató előrehajolva figyelt. Gondolom Des-



démona figyelhetett így, amikor Othelo beszélte el él
ményeit. Mikor édesanyám halálához értünk, az öreg 
is törölgette szemeit. Láttam, hogy győztem.

— Hogy hívnak fiacskám?
— Igméndy Domokos.
— Igméndy? Húsz évvel ezelőtt voltam egy Ig- 

méndy alkalmazottja. Előkelő, gazdag úr volt, gulyái, 
földjei, erdői voltak a Garam mentén. Jó szívvel em
lékszem vissza arra az időre. Kissé könnyelmű ember 
volt, de aranyszívű, aki barátságára méltatott. Hallom, 
azóta tönkre is ment, meg is halt szegény, nem tudom 
családot hagyott-e maga után? Te bizonyára csak név
rokona vagy?)

— Igméndy Gergelyről beszél bácsi?
— Arról hát. Talán mégis atyafiságban vagy vele?
— Az édesapám !
Az itt következő jelenetet nem tudom neked leírni 

asszony. A robusztus ember nekem rontott, ölelt, csó
kolt, ahol ért, körbe forgott velem, végre nagy nehe
zen kinyögte:

— Isten, Isten milyen csodásak az ú tja id! — 
Ezzel rohant el a kastély irányában és minket ma
gunkra hagyott.

— Ugye, most már itt maradsz nálunk? — szólt 
halkan Katóka.

— Nem tudom !
— D eee! Nézd én olyan egyedül vagyok. Ma- 

muskám meghalt. Apuska soha sincs itthon. És olyan 
jól lesz, ha együtt maradunk. Te leszel a testvérkém 
és mi nagyon fogjuk egymást szeretni.



III. FEJEZET, 
melyben egy Pompilia nevű leány keresztezi a hős útját.

A falu tornya az éjfelet ütötte.
— De untatlak is már talán asszony?
— Óh öreg bolondom, akár reggelig itt ülök. 

Beszélj csak, beszélj, ilyen kedvedben úgysem talállak 
többé.

— Nos, hol folytassam ? Igen, az a jóságos bácsi 
apám ispánja volt hajdanán. Egy boldog, gondnélküli 
nyarat töltöttem náluk, hiszen emlékszel rá Katókám. 
Te könnyes szemekkel lengetted akkor búcsúzásúl zseb
kendődet, amikor apáddal a szászvárosi kollégiumba 
indultam és kölcsönösen örök hűséget esküdtünk egy
másnak. Hány tavaszt és hány nyarat kellett neked 
várnod, amig ismét visszatértem. Nem is tudom, mond- 
jam-e tovább, mert esetleg furcsa fogalmaid lesznek 
az én örök hűségemről ?

— Csacsikám, mondjad, csak mondjad, tisztában 
vagyok én úgyis veletek férfiakkal.

— Elmondom hát, ha kívánod első nagy szerel
mem tragikomédiáját.

Gyerek szemekkel bámultam utána. Negyedik 
gimnázista valék. Ő vagy négy esztendővel idősebb 
nálam. Ott libegett el naponta a kis kollégium előtt. A 
tizenötösben laktam és ott láttam mindig a kis hídon át, a 
kis hídon v is s z a ...  És ez a kis híd, rozoga, fadesz
kás, minden éjszaka megjelent álmomban, de mintegy 
aranyfelhőbe burkolva, amelyből az imádott gyémánt- 
ruhásán bontakozott elő. És szerettem őt olyan szere
lemmel, amilyennel csak gyermekifjú tud szeretni. Ott 
ólálkodtam, ott leskelődtem minden szabad pillanatom
ban az ablaknál. A secundariusriak ez valahogy feltün-



hetett, mert egy alkalommal a hatalmon lévők minden 
durvaságával rám rivalt:

— Te zöldfülű, mit bámészkodói mindig ki az 
ablakon? Talán inkább a könyveidben böngésznél?

— Kérem. . .  csak. . .  a Toldit m ondogatom. . .  
magamban. — És fülig elvörösödtem. Gúnyosan nézett 
rám és tovább irt. Ez az ember sejthet valamit. Istenem, 
a föld alá sülyedek. És e naptól kezdve nem mertem 
a secundariusra nézni s elhatároztam, hogy az ablakhoz 
sem ülök többé. Huh, hogy gyűlöltem ezt a despotát. 
Megölöm, megölöm — mondogattam magamban, ha 
titkomat elárulja.

Az ablak és a hid lesoványitottak. Az eminensek 
közé tartoztam és naponta beszekundáztam. Tanáraim 
a primariust vették elő, ő a secundariusra appellált. 
Tudnia kell ugyanis mindenkinek, hogy a szászvárosi 
kollégiumban minden szoba élén . egy primarius (nyol
cadik osztályos) és helyettese, a secundarius (hetedikes) 
állottak, akik a lakók előmeneteléért és a szoba rend
jéért többé kevésbbé felelősek voltak. A secundarius — 
micsoda spártai kegyetlenség — ismét nekem rontott.

— Haszontalan. Szégyent hozol a tizenötösre, 
amely eddig mindig vezetett. Jövőre majd átlökünk a 
tizennégyesbe. Ott hasonszőrűekre találsz

Szégyen és düh könnyei égtek orcámon. És újra 
és még jobban gyűlöltem a secundariust. De elhatároz
tam, hogy a szenvedelmeket erőszakkal megfojtom ma
gamban. És tanultam szorgalmasan. De minél jobban 
küzdöttem ellene, a szenvedély annál hatalmasabbá lön. 
Szerettem volna valakit találni, hogy szivem baját el
mondhassam. Samu, egy darócruhás székelygyerek,

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 7



osztály- és lakótárs volt a legjobb barátom. Őt szemeltem 
ki gyóntató atyának.

Egy szombat délután botanizálni mentem vele. 
Ott ültünk az Olympus tetején és a semmibe bámultunk. 
Samu a közeledő vakációról beszélt. No most itt a 
pillanat, gondoltam.

— Te Samu, aztán ha hazamész, mit fogsz ott
hon csinálni? Az anyádnál leszel mindig?

— Nem. . .  az első dolgom lesz a Danit, meg a 
Marit felkeresni.

— Ki az a Dani, meg a M ari?
— Dani a barátom . . .  a Mari m e g . . .  a Mari . . .  

a Dani h úga . . .
— Aztán mond csak, nem szeretőd neked a Mari ?
— Óh nem, csak úgy barátkozunk!
— Samu te gyanús vagy nekem, te szereted azt 

' a hölgyet.
Samu ideges lett.
— Mi közöd hozzá? Törődj a magad dolgaiddal- 

Neked is van biztosan szeretőd.
— Ne haragudj Samukám, én csak úgy kérdeztem.
Samu kiengesztelődött.
— Hát igen, a Mari az egy finom kislány és az

én szeretőm. De meg ne mondd senkinek.
— Becsületszavamra nem mondom. De mondd 

mi az a szerető, hogyan szeretitek egymást?
— Tudod én és a Mari mi igen jóba vagyunk.

Ő nekem adja a legpirosabb almáját, én málnát hozok 
neki az erdőből, aztán vadrózsákat, meg hecsempecset, 
meg kökényt. És együtt játszunk bujósdit és ő mindig 
engem keres, én meg őtet. És ha Dani goromba hozzá, 
hát megpofozom. így szeretjük mi egymást. És ő azt



mondta, hogyha én kitanultam, hogy akkor ő csak az 
én feleségem lesz.

— Én is mondanék neked valamit Samu. De be
csületedre nem mondod el?

— Becsületemre.
— Nekem is van szeretőm.
— Óh én ezt tudtam. A Dózsának mindjárt mond

tam, mikor latinból először beszekundáztál: te, ez a fiú 
gyanús, alighanem szerelmes. Mikor még aznap ter
mészetrajzból egy másik bundát fogtál, megesküdtem 
volna rá. Mondd csak, szép a szeretőd ?

— Nagyon szép, még olyan szépet nem is láttam.
— És hol szoktatok találkozni?
— Sehol. Nem beszéltem még vele.
— Virágot se adtál neki?
— Nem.
— Óh akkor ez nem is szerető. Talán nem is 

ismer téged. Idevalósi lány?
— Idevalósi, szép, finom, úri. Nem tudok aludni 

miatta, mindig az aranyhidat, meg őtet látom. Te talán 
jobban tudod, hogy ismerkedjem meg vele. Adjak neki 
virágot, vagy hecsem pecset?

— Jaj de gyerekes vagy fiam. Ezekkel a városi 
lányokkal nem lehet úgy kezdeni, mint a falusiakkal, 
hanem szépen úriasan. Tudod én meglestem a secun- 
darius urat, amikor egy szép nagy lány után ment, a 
nevét is már tudom. Pompiliának hívják és mindennap 
ott megy el az ablakunk alatt. Hozzáment és azt mondta 
neki: Kisasszony, nem veszi tolakodásnak ha bemutat
kozom? És a leány azt mondta: Úgy látszik, még azt 
sem tudja, hogy az uccán nem szokás bemutatkozni. 
És ott hagyta. Bizony ilyen büszkék a városi lányok.



— És ugye, nem szereti a secundarius urat?
— De én azt hiszem, hogy a szeretője, mert múlt 

szombaton itt láttam őket a szőllőben sétálni.
A félelem gyöngyei állottak homlokomon, össze- 

szoritottam fogamat, hogy fel ne kiáltsak. Ez ő, ez ő, 
más nem lehet. A secundarius belegázolt a boldogsá
gomba. Halálos gyűlölet fogott el. Elhatároztam végér- • 
vényesen, hogy megölöm a gazembert.

E naptól kezdve ismét dacosabb lettem. Ott ültem 
az ablaknál és féltékeny szemekkel bámultam Pompilia 
után.

Husvétra mindenki hazament. Csak én meg a se
cundarius úr maradtunk. Ez az ember a lelkembe látott. 
Nem akar hazamenni, hogy ne maradjak magamra a 
szobában, az ablaknál. És mégis ki foglak ütni a nye
regből. Egész nap haditerveket eszeltem ki, hogyan 
közelíthetném meg szivem hölgyét. Meg fogom alázni 
a secundarius urat, meg fogom irni a hölgyemnek, hogy 
ő egy alávaló, egy legutolsó ember, aki szerelmére nem 
érdemes, aki csak azért jár utána, hogy nekem bánatot 
okozzon.

Leültem és irtam:
„Kisasszony! Epistola non erubescit — mondotta 

latin tanárom és én most már ki merem mondani, hogy 
szeretem magát. Szeressen maga is engem kisasszony, 
mert e. világon más úgyse tudja úgy szeretni, mint én. 
Tudom, hogy megrágalmaztak. Tudom, hogy a secun
darius, úr sok rosszat mondott rólam, hogy folyton be- 
szekundázom, hogy meg fogok bukni, hogy szerelmére 
nem vagyok érdemes. Igaz, beszekundáztam egy pár
szor, de csak maga miatt. Mert mindig az aranyhidat 
és a gyémánthölgyet látom. De esküszöm, hogyha sze-



Tetni fog, szorgalmas leszek és négy év múlva a fele
ségem lehet. A secundarius úr nem szereti magát, csak 
engem gyűlöl és nem akarja, hogy maga a szeretőm 
legyen. Pedig látja kisasszony, a húsvéti csomagomból 
egy mákoskalácsot, meg egy csirkét eltettem magának. 
Egy virágcsokrot is kötöttem. Ezt mind odaadom ma
gának, csak engem szeressen és ne azt a csúnya se
cundarius urat. Kisasszony én megölöm magamat, ha 
levelemre nem válaszol“.

Leragasztottam a levelet. Megcímeztem: „Szép
reményű Pompilia kisasszonynak. Helyben.“ Három na
pig hordtam a zsebemben. Szivszorongva leskelődtem 
egész nap az ablakon. Negyedik napon végre ismét meg
jelent a kis hidon. Odalapultam az ablakhoz. A secun
darius úr nem volt odahaza. Mint egy királynő, ringó 
lépésekkel közeledett az ablak felé. Egy merész lendü
lettel kidobtam a levelet az uccára és az ablak mélye
désébe guggoltam. Micsoda percek. Egy örökkévalóság! 
Most megáll. A szívverésem is elállott. Újra megindul. 
Lépései halkulnak, elhalnak. Óvatosan, remegve emel
kedtem föl. Kinéztem. A levél nem volt már ott.

Másnap délben — verőfényes vasárnap volt — ha
zajöttem és kis illatos levélkét találtam ágyamon. Forgattam, 
nézegettem, szagolgattam (a rózsaparfümöt még most 
is érzem), nem mertem felbontani. Hogy került éppen 
ide a levél? A szolgán és secundarius úron kivül egy 
ólő lélek sem volt a kis kollégiumban. Töprengésemből 
lépések riasztottak föl. A secundarius úr jött. A levelet 
zsebem be gyúrtam.

— Szervusz öcskős!
— Alászolgája.



— Mi újság, mi újság? — mondotta igen barát
ságosan.

— K ö .. .  köszönöm szépen, semmi különös. I . .v  
irt a Samu.

— Ugyan, mit ir?  Mutasd a levelet.
Zsebembe kaptam, de — Isten most segits —

mind a két levelet rántottam elő zavaromban.
— E . . .  ezt a m ásikat. . .  a m am a. . .  irta.
Nem szólt, csak mosolygott csöndesen. Egész 

délután leveleket irt és én izgalmamban lerágtam összes 
körmeimet. Végre elment. Már esteledett. Felbontottam 
a levelet és elolvastam, azaz nyeltem :

„Kedves Barátom ! Ma este nyolc órakor várom 
a kis kollégium kertjében a nagy diófa alatt. Pompilia“.

Váltólázba estem. Az egyik percben izzadtam, a má
sikban a hideg rázott. Úgy kívántam már hetek óta a 
találkozást és most féltem tőle. A pokolba kívántam 
könnyelmű lépésemet. Azután meg valami édes zsongás 
fogott el. Erősnek, férfiasnak éreztem magam. Sietve 
becsomagoltam a kalácsot, a csirkét, a virágokat, az 
ágy alá dugdostam és elsiettem a convictusba. A va
csora nem Ízlett.

— Miért nem eszel öcskös? — biztatott barátsá
gosan a secundarius.

— Fejem fáj, rosszul érzem magam — válaszoltam..
Alig győztem a vacsora végét bevárni. Rohantam

haza csomagomért s két perc múlva már ott szorongtam 
a nagy diófa alatt. Háromnegyed nyolc volt. Még egy 
negyed óra. Bár ne múlna el sohasem. Iszonyúan féltem. 
Lélekzetem akadozott, elfutni vagy sirni szerettem volna. 
Mit fogok neki mondani ? Hogy fogom megszólítani ? 
Nagysád? Nem, ez csúnya. Kisasszony? Ez nagyon



hideg. Pompilia ? Igen — nem, ezt sem tehetem . . .
Szoknyasuhogás. A sötétből egy nő bontakozott 

elő. Szivem lázasan zakatolt. A vér az agyamba tódult. 
A világ táncolt velem. Szédültem. Most ott volt mellettem. 
Vállamra tette kezét. Nem mertem mozdulni.

— Jó estét barátom ! Nini észre se vesz ?
— Bocsánat! Na . . .  K i. . .  P o . . .  Hölgyem, ha 

nem veszi tolakodásnak, bemutatkozom. — Mondom 
dadogva a nevemet.

— Örülök, hogy végre megismerkedhetem ma
gával. Oly sok szépet hallottam magáról, hogy milyen 
okos fiú, hogy szeretik a tan á ro k ... és most látom, 
hogy csinos is.

Még mindig nem néztem rá. De neki bátorodtam.
— Kisasszony igazán nem haragszik? Elhoztam 

a virágot, a csirkét, a kalácsot, mind magának adom. 
És bontogattam a csomagot.

— Ez igazán szép magától. De nézze, megszégye
nít vele, még ilyesmit sohase fogadtam el senkitől.

— Antól inkább kisasszony, ezt el kell fogadnia. 
A mamám küldte, a virágot meg magam téptem.

Micsoda nevetséges figura lehettem ez érett leány 
szemében, ahogy a kibontott csomagot feléje nyújtottam. 
Mosolyogva nézett reám, de nem nyúlt a csomaghoz. 
Leült mellém és átkarolta a nyakamat. Én nem tud
tam védekezni. Kétségbeesetten tartogattam a holmikat.

— Aztán mondja csak, igazán szeret maga engem?
— Igen. . .  nagyon. Maga az én szeretőm.
— De nézze fiam, én nagy lány vagyok, maga 

kis fiú, én nem várhatok, amig maga megnő. Vén lány 
leszek akkorára.



— Nem vagyok én kisfiú kisasszony. És eskü
szöm, hogy hamar meg fogok nőni.

Anyáskodva simogatta göndör hajamat és én 
hozzásimultam és nagyon boldog voltam.

Szelíden hozzám hajolt és ajkamra egy c só k o t...  
az elsőt,. . .  amit nem az anyámtól kaptam ,. . .  az ajkamra 
egy csókot nyomott. Elzsibbadtam, ájultam, azt hittem, 
most már igazán meghalok. Nem is voltam ébren akkor, 
gyönyörűséges álomkép volt az egész. Nem tudtam 
szólni, nem gondolkoztam, csak egy sző, egy fogalom 
a nő, Pompilia töltötte el a lelkemet. És elhatároztam, 
hogy ez a nő az enyém lesz, hogy az egész világ ellen 
harcra kélek érte. Éreztem, hogy férfiú és erős vagyok. 
Csudálatos, tiszta gyermeki szerelem, amelyben a testi
ség még aluszik, csak a természet örök törvénye, valami 
lelki presszió hajtja a másik nem felé, nem tudja, csak 
érzi, hogy ennek igy kell lennie és jobban gyötrődik, 
— mert fantáziája vibrál — mint az érett férfiú.

Gyönyörűséges álmomból torokköszörülés riasztott föl. 
— Megvagytok, megvagytok ! Hallatlan 1 
Pompilia hangosan felkacagott, én ijedtemben a 

csirkét és kalácsot a földre ejtettem.
— Még jókor jöttem, úgy látszik a lakodalmas 

vacsorát még nem költötték el. Öcskös, talán engem is 
megkínálnál ? — szólt a secundarius úr és hidegvérrel 
szedte föl a csirkét, kalácsot s a legnagyobb lelkinyu
galommal darabolni kezdte.

— Parancsol Pompilia ? A combja a legjobb falat. 
A szárnyát neked adom öcskös.

Gépiesen utána nyúltam, de kétségbeesés és düh 
fojtogatták torkomat. Gyerekeszemmel is felfogtam, hogy 
a legnagyobb árulást követték el rajtam. Pompiliát e



percben megtudtam volna ölni. Fojtottan vihogtak mellet
tem  é s . . .  ették az én szerelmi ajándékomat. Nem birtam 
tovább. Hangosan zokogva vetettem magam a fűbe.

Kacagásuk elnémult. Talán szégyelték a tréfát. 
Két bársonyos kar ölelt föl a földről. Pompilia ismét 
magához vont a padra. Közrefogtak mindketten és két- 
íelől simogattak.

Pompilia szólalt meg.
— Megbocsát ugy-e, kis fiam ?
Mire én még hangosabban zokogtam. Mint a 

záporeső potyogtak könnyeim.
— Nézze fiacskám . .  .
— Nagysád, ne szólítson engem fiacskájának. Ilyen 

árulást Ephialtes óta nem ismer a történelem. Szivemet 
összetörte, beárult legnagyobb ellenségemnek és most 
még bocsánatról beszél? Nincs bocsánat, csak az Is
tennél. — Nem sírtam többé. Dacosan meredtem ma
gam  elé.

— És hogyha azt hiszik, hogy fiucskával és gyer
mekkel játszanak nagysád és secundarius úr, megmu
tatom, hogy nem vagyok az. Vegyék tudomásul, hogy 
mindketten még ma meg fognak halni. Lövök, szúrok, 
mérgezek. Több szavam nincs. Alászolgája!

Éreztem, hogy a secundarius úr e szörnyű fenye
getésre összerezzent. Erővel lefogott, úgy, hogy meg 
sem  tudtam mozdulni.

— Ne szaladj öcskös, tréfa volt az egész.
— Uram, nem őriztünk együtt birkát, ne tegezzen 

tehát. Belegázolt a boldogságomba, ez pedig nem tréfa.
— Nézze Domokos úr — szólalt meg Pompilia, 

lágy hangja, mint a gyilok turkált szivemben — ne 
legyen olyan heves, meg fogok mindent magyarázni.



Tegnap délután vettem lábaim elé vetett sorait. Elgon
dolhatja, hogy izgatottan téptem fel. Vallomása annyira 
felizgatott, hogy a secundarius űr a latin óra alatt 
észrevette.

— A secundarius űr? A latin óra alatt?
— No igen? A secundarius űr latin órákat ad 

nekem. De hallgassa tovább. Mi baja van Pompilia ? —  
kérdezte. Oh semmi, sem m i. . .  azaz, hogy . . .  mondja 
c sak . . .  ki az a Domokos, aki a maga szobájában 
lakik? A Domokos? Az öcskös? Derék, szorgalmas fiú, 
akibe csak az utóbbi időben mászhatott bele valami 
fura bogár. Mérges, gyilkos szemeket mereszt rám, pe
dig én mindig javát akartam. De miért érdeklődik any- 
nyira utána? Nagy faggatásra megmutattam neki a le
velet. Áh, így állunk? Ezért a sekundázás, a különös 
viselkedés? No várj öcskös, majd könyveidhez szok
tatlak ismét. És nagy kérések után belementem a tré
fába. Megírtam levelemet és ő becsempészte az ágyára. 
A többit tudja. A secundarius űr elrejtőzött a diófa 
mögé és megleste a mi találkozásunkat.

— De a csók . . .  Pom pilia. . .  a csók nem volt 
programba véve.

— A csókot szívesen adtam, mert jóképű gyerek, 
tetszik nekem.

A secundarius űr valahogy furcsán pislogott. Én 
már hajlandó voltam mosolyogni. De hirtelen elkomo- 
rodtam.

— És mégis árulás volt az egész. Nagysád, maga: 
szeretője ennek az úrnak.

— De hogy mondhat ilyet? Eszem ágában sincs, 
ö  csak házi tanitő.

— Igazán?



— Ha mondom.
— És én tetszem magának? Maga engem szeret?
— Arra még most nem felelek. Ne feledje esküjét, 

nőjön meg előbb.
— Esküszöm . . .
— No, no, elég lesz már — szólt, a secundarius. 

Áldásom rátok. Csak annyit mondok Domokos úr, előbb 
a könyvek, azután a házasság. Mikor én ilyen legény 
voltam, dehogy mertem volna a nagy lányokra nézni. 
Még a kicsiktől is féltem. Én magának mindig jó ba
rátja voltam, maga ellenségnek nézett. Most sem állok 
"boldogságuk útjában, de csak úgy, ha megígéri, hogy 
amig tanulnivalói vannak, nem ül az ablakhoz, nem 
álmodik aranyhidakról, nem levelezik és nem ír szám- 
tanpéldák helyett verseket, mert azokat is olvastam. 
Azután, ha szorgalmas volt és kitanult, nem bánom 
szeressék egymást.

Ok akkor megértőén mosolyogtak egymásra, de 
én ezt még nem értettem. Azt hittem, a mosolyok ne
kem szólnak. Mindent megígértem.

— Aztán ugye secundarius úr, nem haragszik rám, 
Ismét tegezni fog?

— Szamár vagy öcskös 1 — és barackot nyomott 
boldog fejemre.

** *

Évek múlva találkoztam egy oláh pappal — a 
secundarius úrral. Pompilia, az oláh pap leánya után 
érdeklődtem.

— A feleségem! — mondotta különös mosollyal 
és  mindketten szívből kacagtunk.



IV. FEJEZET.
A borostyánkői remete.

— Édes atyád, pártfogóm tudod pozsonyi szüle
tésű volt. Minden vágya az volt tehát, hogy engem 
Pozsonyba juttasson. Az 1 8 .. .- ik  évben sikerült i& 
engem a pozsonyi liceumba bejuttatnia úgy, hogy a 
középiskola felső osztályait itt végeztem el. Talán éle
tem legboldogabb négy esztendeje volt ez, amelyet az. 
ősi koronázó városban töltöttem. Fadrusz, a nagy mester 
gyermekkori pajtásom volt. És hogy belém hullámzott 
itt minden, amit a történelem e városban lejátszott. Őst 
dicsőség mementójaként meredezett felém a vár négy 
csonka tornya. Ott állottam számtalanszor, ahol a „mo- 
riamur pro rege nostro“ elhangzott s miközben lelkem a  
múltakon merengett, búgott a szirén a vén Dunán és 
megcsapott az uj idők dala. Az ellentét szinte bántő 
volt a régi várhegy és a forgalmas Duna között, ame
lyen a „Bayrischer Loyd“ és a „Dunagőzhajózási Tár
saság“ hajói siklottak csöndes méltósággal és közöttük 
villámgyorsan kígyóztak a motorcsónakok és a regatták. 
A színház előtt a katonazenekar, a ligetben a cigány
banda húzta. Csodálatos hangegyveleg volt ez és mintha 
Reviczky fája ilyenkor bús magamegadással rázogatta 
volna vén lombjait.

Legkedvesebb tartózkodási helyem azonban a he
gyi liget volt, amelyben akkor a „Batzenhäusel“-eknek 
hire-hamva sem volt, amely zordon vadsággal ter
jeszkedett még a város fölött. Itt éltem szabad dél
utánjaim nagy részét. A legboldogabb perceim mégis 
az iskola szabadnapjaira estek, amikor csapatokba ve
rődve bebarangoltuk az egész környéket. A Kis Kár
pátokat csaknem Lipótvárig ismertem meg. Egy ilyen



kiránduláskor történt az az élményem, amelyet elmon
dásra érdemesnek találok. Kora hajnalban vonatra ül
tünk — gondolom Cseklészig mentünk — és onnan 
gyalog erdőkön, hegyeken, völgyeken át Borostyánkő 
várához. Vezető tanárunk a vár keletkezését Csák Má
téig vezette vissza és a következő érdekes mondát 
fűzte hozzá:

— Amikor Csák Máté még ifjú volt, egy Margit 
nevű jobbágyleányba szeretett, akinek arca olyan fehér 
volt, mint a márvány, szemei olyan égszínkékek, hogy 
kis ámorok nevetgéltek benne, haja olyan csodásán 
aranyszínű, mintha napsugarakból szőtték volna, lelke 
olyan tiszta, mint a frissen leesett hó, a karcsúsága 
olyan, mint egy gazelláé úgy, hogy aki meglátta, 
varázsa alól nem tudott többé szabadulni. Csák Máté 
fekete ménlován az erdőt járta, amikor ibolyaszedés 
közben látta meg először. A leány halkan felsikoltott, 
de lábai gyökeret vertek. Csák Máté tágranyilt sze
mekkel bámult reá.

— Az emberek világához tartozol-e csodás terem
tés, vagy az erdők tündérleánya vagy?

— Nagyságos jó uram, Margitnak hívnak, egyik 
jobbágyodnak az öreg Borostyánnak’vagyok a leánya, 
akinek fénylősárga haja miatt adták e nevet. Ne bánts 
engem jó uram, nem bántom az erdődet, csak a virá
gokat szeretem.

— Nem bántalak. Jer közelebb leánykám. Hiszen 
az isteneket bántanám benned, akik ezt a remekművet 
létrehozták. Margit a neved, ugy-e? Te leszel ezután 
az én hajnalom, az én imádságom. Mondsza, akarnád-e 
atyád kunyhóját az én várammal fölcserélni? Margit, 
én nem parancsolok, én csak könyörgök ott, ahol pa



rancsolhatnék. Akarsz-e az én hercegnőm, bíboros, 
bársonyos királynőm lenni?

— Hatalmas úr, talán tréfát űzesz Borostyán sze
gény leányával?

— Úgy segítsen engem az a mennybéli, ahogy én 
téged feleségemmé akarlak tenni. Hol laktok galambom ?

— A vörös malomnál.
— Tehát a vörös malomnál, a viszontlátásra.
Csák Máté megsarkantyúzta ménlovát és meg sem

állt atyja váráig. Az öreg Csák Edőmér — kegyetlen 
zsarnok — hangosan felkacagott, amikor fia szerelmé
ről értesült.

— Megbolondultál teljesen? Ausztriai Rudolf leá
nyának, Jolandának vagy a vőlegénye. Ezt ne feledd!

— De apám, nekem csak ez kell!
— Kell neked? Hiszen a prédád, tehetsz vele 

amit akarsz 1 De feleségül venni ? H ahaha!
— Nekem ő pedig csak ilyen áron kell és én 

szerelmem jogának érvényt fogok szerezni.
— Hah, vakmerő! Ezt megkeserülitek! Reszkes

setek haragomtól!
És nyomban csatlósokat küldött a leányért. Csák 

Máté sejtette a veszélyt, de mire a vörös malomhoz 
ért, már csak az öreg Borostyánt találta ott könnyek 
között.

A csatlósok ez alatt Csák Edömér elé vitték a 
leányzót. A zsarnokot megdöbbentette a leány szépsége. 
És így gondolkozott : Értem a fiú rajongását. Ha fia
talabb volnék, talán engem is hatalmába kerítene 
ez a szépséges boszorkány. El kell tüntetnem őt min
den áron.

És a csatlósokhoz fordulva így szólt:



— Vigyétek el Znió várába és őrizzétek ott éjjel
nappal, amig más parancsot nem kaptok.

Csák Edömér futárai másnap a szélrózsa minden 
irányában elszáguldottak.

Hetek múlva olasz és német munkások — vagy 
százan lehettek — gyülekeztek össze a vár udvarán 
mindenféle építőszerszámokkal. Csák maga állt az élökre 
és irdatlan erdőkön át, amerre még a madár se jár, 
egy hatalmas sziklacsúcs alá vezette őket.

— Látjátok ezt a sziklát? Két hónapi időt adok. 
Építsetek erre egy olyan várat, amelyet csak a madár 
tud megközelíteni. Falai még századok múlva is hir
dessék, hogy mire képes az erős akarat.

A munkások két hónap alatt elkészültek. Csák 
Edömér kegyetlenül jutalmazta őket. Valamennyit leö- 
lette, hogy az erdő sűrűjéből még hírmondó se jusson 
a világba.

Azután Znió várába üzent. A csatlósok lehozták 
Margitot. Három megbízható őr és egy jobbágy asszony 
voltak vele, amikor a vár ajtaja örökre becsapódott 
mögötte.

Csák Edömér búcsúzásul így szólt hozzá: Mivel
hogy a fiam szerelmére méltatott, jobbágyi sorsodat 
megszüntetem és szabaddá teszlek. Atyád után Boros
tyánkő vára legyen lakásod neve. Mivel azonban egy 
Csákra merted szemedet emelni, legyen a várad a ko
porsód is. Itt élsz ezután, itt is fogsz meghalni.

Csák Edömér még tiz esztendeig élt. Máté ezalatt 
oltárhoz vezette Ausztriai Jolandát, de soha többé mo
solyogni nem tudott. Csák Máté már rettegett ura volt 
a felvidéknek, amikor egy napon fehérhaju, öreg asz- 
szony állított be hozzá.



— Margitról hoztam hirt, jöjjön kegyelmességed, 
megmutatom, hol van.

Csák Máté, mintha nem is rettegett kényúr volna, 
minden tagjában reszketve követte a matrónát. Órák 
hosszat barangoltak az erdő sűrűjében, végre a mesz- 
szeségben kibontakoztak egy csúcson épült vár kör
vonalai.

Az asszony előre mutatott.
— Ott van, az a kedvesének a hajléka!
Egymás mögött lépkedtek föl a szűk ösvényen a

vár egyetlen ajtajáig. Mintha az ajtó magától tárult 
volna föl. Az ajtó mögött egy páncélos vitéz köszön
tötte némán a belépőt. A vár udvarán csupa sárga 
rózsa virított.

— A szenvedés rózsái! — magyarázta az asszony.
Keskeny lépcső vezetett föl egy nagy csarnokba,

amelynek közepén egy sárga borostyánkőkoporsó állt.
— A könnyeit én fogtam föl naponta és minden 

éjjel tündérek jöttek, akik e drága könnyeket sárga 
borostyánná, a szenvedés kövévé változtatták. Ebből 
készült a koporsó.

A koporsóban egy leányzó feküdt. Arca olyan 
fehér volt, mint a márvány. Nyitvaálló szemei olyan 
égszínkékek, hogy kis ámorok nevetgéltek benne. Haja 
olyan csodálatos aranyszínű, mintha napsugarakból 
szőtték volna, a lelke olyan tiszta, mint a frissen esett 
hó s karcsúsága olyan, mint egy gazelláé.

Csák Máté, a hatalmas kényúr hangos zokogással 
borult a koporsóra.

** *
— Ne sirjatok fiaim! — szólt a tanár, amikor 

látta, hogy néhányan a könnyeinket töröljük — hiszen



ez csak monda, a vár keletkezésének mondája úgy, 
ahogy én még az apámtól hallottam. De az bizonyos, 
hogy ősapáink idejében produkált ilyen tragédiákat az 
élet, éppen a nagy társadalmi válaszfalak miatt.

Borús hangulatban értünk a vár udvarára. Az 
egyik fala, a nyugati, teljesen összedült. A déli oldal 
még egészen épnek látszott, sőt tornya is volt, amely 
barátságosan hívogatott. A vár udvarán bedőlt kút, de 
körülötte hasztalan kerestük a sárga rózsákat. Az enyé
szet burjánjai vetették föl. Csak itt-ott fehérlett egy-egy 
parányi havasi rózsa, de mi nem mertük letépni. Szinte 
úgy tűnt, mintha Csák Máté szerelmének lelke volna 
benne.

De nem lettünk volna gyermekifjak, ha hamar 
meg nem vigasztalódunk. Letelepedtünk a kút körül és 
ióizűen majszoltuk a magunkkal hozott elemózsiánkat. 
És azután, mintha nem is tizenöt kilométeres út volna 
mögöttünk, vigan mászkáltunk a romokon és hajigáltuk 
egymást a kőtörmelékekkel, amelyeknek idehozásáért 
talán száz munkásnak kellett meghalnia.

— Lejönni onnan Domokos! — kiáltott utánam a 
tanár, mert én mindnyájuk élén ott lovagoltam már a 
csonka torony tetején és diadalzászlóként lobogtattam 
zsebkendőmet. De nem is kellett a figyelmeztetés, mert 
a  következő pillanatban olyan rémüleívett erőt rajtam, 
hogy csaknem leszédültem a mélységbe. Sietve csúsz
tam le és tanárom előtt csak annyit tudtam hebegni:

— A m orm ogás! . . . ,
A diákok mind körém tódultak.
— No mi bajod, nyögd ki már, csak nem kígyó 

csípett meg.
Nagysokára magamhoz tértem.

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 8



— Tanár úr, amikor ott ültem a torony tetején, 
a mélységből valami különös mormogást hallottam, nem 
tudom ember, állat volt-e, de bizonyosan élő lény.

— Bolond vagy fiam, hallucináció volt bizonyo
san, az érzékek furcsa játéka, ki is rejtőzhetnék itt, ez 
elátkozott romok között. De mindenesetre megnézzük.

Ezzel körülvettük a tornyot, mintha várat akar
nánk ostromolni és tövéről hegyire megvizsgáltuk. 
Egyetlen nyílást találtunk a fal és a torony közé ékelve, 
de olyan szűk és sötét volt, hogy senkinek nem volt 
kedve bebújni. A tanár gyufát gyújtott és megvilágította 
az üreget. De maga is visszahökkent.

— Gyerekek, a nyílás be van deszkázva, itt em
bernek kell tanyáznia.

Majd emelt hangon igy kiáltott:
— Van itt valaki?
Tompa morgás volt a felelet.
De most már mi is nekibátorodtunk. Néhányan 

bekúsztunk a nyílásba és betaszitották a deszkákat.
Rendkívüli látvány tárult elénk. Szalmazsupon ült 

egy öreg ember, szakálla majdnem a térdét verdeste. 
Kecskebőr volt a ruhája úgy, hogy inkább barlangi 
medvéhez hasonlított, mint emberhez.

— Piu, piu, pik, pák, púk! Én vagyok a hatszáz 
éves, mit akartok tőlem ?

Arca idegesen megrándult, ami jobbra-balra len
dítette hosszú, szennyes szakállát. Mi hatan, akik a 
tanárral az üregbe szorultunk, nem tudtuk féljünk-e, 
nevessünk-e ?

— Piu, piu, én vagyok a hatszázéves — szólalt 
meg ismét a remete — és hogy mertek ti ide betola
kodni elátkozott Borostyánkő elkárhozott lakójához. Én



őriztem a vár bejáratát, amig Margit, a jobbágyleány 
élt. Csák Edőmérnek adtam el a Ielkemet. És azért 
nem tudok meghalni, őrzöm Margitot a borostyánkő 
koporsóban, hogy el ne rabolják. Talán érte jöttetek? 
Hatszázév ereje van bennem, hiába erőlködtök tehát. 
És szövetségesem a Sátán, aki itt ugrál arcom ráncain 
és mozgatja szakállamat és segítségemre van. Piu, piu, 
nos mit kívántok apró szenteim ? Margitot ? Nem. 
De ha éhesek vagytok, az öreg Bende adhat kis szá
rított békacombot. Szalamander leves is készen lesz 
azonnal. Halott táltosom naponként eljön és kancatejet 
ád. Szolgálhatok? Te sötétszemű! (ez nekem szólt) ha
sonlítasz ifjú uramhoz, Mátéhoz. Nem leszármazottja 
vagy-e ? Vigyázz fiacskám, a jobbágylányoknak még sö- 
tétebb a szemük. Megbabonáznak és azután meghatnak.

— őrült! — suttogtam félénken.
— Úgy bizony ifiurak, ti talán a várúr apródjai 

vagytok ?
— Diákok vagyunk!
— Ah, ah, csodálatos, amikor Edömér uram még 

élt, nem termettek gaz módjára az Íródeákok. Hét vár
megyében csak egyetlen egy volt. Az is az uram ud
varában. Az is olyan különös legényke, hogy holdas 
estéken kiült a vár fokára, szembenézett a holddal és 
énekelt, énekelt csodás dalokat, amelyektől a kő is 
meglágyult volna. Ott találták egy reggel halva a vár 
tövibe. Alighanem valamelyik pajkos tündér csalta le 
oda a magasból. De nini (ez is nekem szólt!), mintha 
benned újra magam előtt látnám. Óvakodj fiam a holdas 
éjektől, mert bizony mondom neked, a tündérek meg
babonáznak.

— Eszelős! — suttogtam újra.



— Se nem őrült, se nem eszelős — kiáltott a 
tanár — mert beszédében logika van. Mesékkel nem 
áltathatsz bennünket atyám. Tudni akarjuk ki vagy és 
merre van hazád 1

— Harold, Harold, megismerlek, Ausztriai Jolan
dának titkos kedvese, akinek nyilat lőttem a lábába, 
amikor a tilosban ődöngött. Mutasd a lábadat. Ugy-e 
engem keresel, bosszút akarsz állni rajtam ? A wiener- 
neustadti. . .  ó h . . .  a lipótvári hóhér hadd üsse le 
nyakamat.

— Wienerneustadt ? — kiáltott a tanár. — Mi 
közöd neked Wienerneustadthoz?

Tanárunkon meglátszott, hogy valami gyanú éb
redez benne.

— W iener. . . .  igen ott volt Ausztriai Rudolf 
kastélya.

— Nézd atyám, kinek, minek tartasz bennünket? 
Mi se bolondok, se babonásak nem vagyunk, oly ke
véssé, mint te magad. Mi nem ellenséges szándékkal 
törtünk ide. Mi segíteni, könyörülni akarunk rajtad. Mert 
azt látom, hogy nem mindennapi ember vagy. De mi 
okod lehetett arra, hogy a világot elhagyjad és itt üssél 
tanyát kígyók és szalamanderek között?

— A kígyók és szalamanderek barátaim, az em
berek ellenségeim. De nem, a könyörület álorcájával 
nem csalhattok engem kelepcébe. Ti a wienerneustadtr 
hóhérnak vagytok csatlósai.

— A hóhér Wienerneustadtban ? Egyetlen egyre 
emlékszem, amennyire történelmi ismereteim terjednek. A 
negyvennyolcas idők után játszott szerepet. De harminc- 
egynéhány esztendeje halott már. És a kiegyezés óta 
nekünk Wienemeustadttal és hóhérral semmi dolgunk.



— Harminc éve? Kiegyezés ó ta?  Halott? Szé
dülök. Mi történt itt, amióta eltemetkeztem ? Megválto
zott a világ? Mondjátok és ti nem a hóhér emberei vagytok?

— Nekünk éppen úgy okunk van a hóhér cse
lekedeteit megsiratni, mint neked. Mert a mi apáink is 
véreztek kezei alatt?

— Úgy hát már az utókor, a boldog, a szabad, 
a független nemzet fiai vagytok?

— Óh mond atyám, te ki vagy? A homályban 
is világosan vélek látni. Beszélj!

 Jöjjetek hát közelebb, hadd súgjak nektek
egy csodás történetet. A szabadságharc idején hadnagy 
voltam Guyon tábornok hadseregében. A branyiszkói 
ütközet után őrnaggyá lettem, habár soha nem voltam 
különb a többinél. Mert ott az egész hadseregnek mar- 
sallbotot kellett volna adni. Végig küzdöttem az egész 
hadjáratot az összeomlásig. Azután. . .  menekülésre nem 
lévén alkalmam, egy magyar nemesnek, Bachhuszárnak 
kezei közé kerültem nyolc társammal együtt, aki érde
meket szerzendő Hurbán martalócainak szolgáltatott ki. 
Ezek bevittek Pozsonyba és a császári hadtestparancs
nokságnak adtak át. A hadtestparancsnok, haynaubajuszú, 
tipikus generális, akinek a hátán még ott voltak had
seregünk ütlegei, vad gyűlölettel és önelégült örömmel 
vett át. Mind a nyolcán tisztek voltunk. Még időnk se 
volt körülnézni, négy egykedvű arcú katona közre fogott 
és elindultunk... Wienerneustadt felé. Kezeinken nehéz 
láncok. Két-két ember között egy-egy katona lépkedett. 
Alig pár kilóméterre a várostól sűrű erdőbe értünk. 
Drágffy Dénessel ketten voltunk az utolsó pár. Beszél
nünk nem volt szabad. De szemünk összevillant és meg
értettük egymást. Élet vagy halál! — villant át agyamon



és hirtelen ütésre emeltem láncomat. Drágffy ugyanúgy 
és két ütéssel leteritettük a katonát. A többiek meg
lepetten fordultak vissza. És társaink pillanat alatt át
értvén a helyzetet, rávetették magukat a katonákra és 

anélkül, hogy fegyvereiket használhatták volna, mind a 
négyen elnyúltak a gyepen. Hogy mi történt velük az
után, nem tudom. Bilincseinktől megszabadulva, fegy
vereket, muníciót, élelmiszert magunkhoz véve, neki
vágtunk az ismeretlen sűrűségnek. És igy értünk ide 
Borostyánkő romjai közé, amely aztán évtizedes laká
sunkká lett. Jöjjetek, mutatok valamit!

A remete lázasan, szokatlan fürgeséggel el- 
kapargatta maga alól a szalmát és alatta egy fölfelé 
nyiló deszkaajtó mutatkozott. Felcsapta a födelét. Kő
lépcső vezetett egy sötét üregbe. A remete gyufát kért. 
Azután meggyujtott egy mécset és előre ment. Mi ter
mészetesen égve a kíváncsiságtól utána. De itt követ
kezett csak igazán a csodálkozás! A folyosó tágult és 
benyilott egy földalatti tág pincehelyiségbe. A pincében 
hét fakoporső egymás mellett. A meglepetés moraja 
zúgott fel.

— Ez itt Drágffy Dénes, — mutatott rá az első 
koporsóra a remete. Ő volt az első halottunk, meghalt 
1856-ban. Rajta az évszám a koporsóján. Hogyan halt 
meg ugy-e? Tudnotok kell gyermekeim, hogy mi éle
tünket, szabadságunkat féltve, itt valóságos Robinzon 
életet éltünk. Az első lakhelyünk ez a jelenlegi sírbolt 
volt. Táplálkozásunk fagyökér, gomba, madártojás és 
vadak, amelyeket, hogy lövésekkel a környék figyelmét 
fel ne hívjuk, hurokkal fogtunk. Honnan szereztünk szer
számokat ? Itt van minden ebben az oldalfülkében. 
Drágffy szerzeményei, aki a legvakmerőbb volt kőzöt-



tünk. Bő, barna tüzérköpenyéből szerzetes kámzsát for- 
máit és igy járta be nap-nap után a környékbeli falvakat. 
És bőségesen hozott mindent, amire szükségünk volt. 
Egy ilyen csatangolásakor találkozott az erdőben osztrák 
csendőrökkel, akik megállásra szólították, ő  elég meg
gondolatlanul futásnak eredt. Utána lőtek. Eltalálták. De 
ő jobban ismerte az erdőt és elrejtőzött előlük. Este vé
resen vánszorgot haza és harm adnap. . .  halott volt. 
Abba az első fülkébe falaztuk.

Drágffy halálával egy ideig lelkünk hiányzott. De 
azután Patacsi Gáspár és Ziermann Ede mint legifjabbak 
próbáltak szerencsét. Favágóknak öltözvén barangoltak 
a környéken. Patacsi alatt leszakadt a Vág jege és 
örökre eltűnt a hullámokban. Itt a koporsója. Üresen 
áll. Ziermann még ugyanebben az évben halt meg tü
dőgyulladásban. Ápolás és orvos nélkül e nyomorúságos 
helyen nem tudtuk megmenteni.

Merengve állott meg a remete a negyedik koporsó' 
előtt. Rajta az évszám: 1860.

— Gyermekeim, ezt a fiút sirattam meg legjob
ban. Krepuska Jánosnak hivták, aki tót születése da
cára ügyünknek legnagyobb fanatikusa volt. Amikor 
Branyiszkóról és más dicső haditetteinkről szó esett, 
mint a ketrecbe zárt oroszlán járt fel alá és fogadko- 
zott, hogy a világot még kifordítja sarkaiból. Különben 
vidám, pajzán legény volt, aki mindnyájunkban tartottír 
a lelket. De ez csak látszat volt. Örökös, titkos bán- 
kódása végre is megőrjítette. Óh hány óvatlan pillanat
ban rohant ki a romok közé, fel a falak tetejére é s  
onnan dobálta a köveket a mélységbe és hadakozott 
láthatatlan ellenségek ellen és felujongott ha egy-egy 
fának a koronáját sikerült eltalálnia: Megöltelek W in-



dischgratz! Hova szaladsz harcsabajszú Haynau! Erő
vel kellett onnan lehoznunk. De szerencsére nem tar
tott sokáig. Egy reggel halva találtuk fekhelyén és 
csudás, megdicsőült mosoly volt az arcán.

— Amikor háromra olvadtunk le, sírbolttá tettük 
eddigi lakhelyünket, kihordtuk halottainkat az üregből 
-és ide sorakoztattuk. 'Mi pedig fölmentünk abba az 
odúba, ahol engem találtatok. Idegenek sokszor jártak 
e romok között. Kiránduló csoportok, kacagó, kiváncsi 
ifjúság. De mi olyan ügyesen lepleztük rejtekünket, 
hogy soha ránk nem találtak. De egyszer mégis. Ke- 
rényi Ábris nem volt idehaza. Mi ketten idebenn vol
tunk, amikor szokatlan zaj ütötte meg fülünket. Kinéz
tem a romok közé és három marcona alakot láttam a 
kútnál a gyepen ülni. Utonállóknak kellett lenniök, mert 
valami zsákmány fölött nem tudtak megegyezni. Vitájuk 
már a tettlegesség felé közeledett, amikor Kerényi a ro
mok között megjelent. Meglátták, késő volt. Nekitámad
tak és egy szempillantás alatt kés volt a szivében. Mi 
katona fegyvereinkkel kirontottunk, egyet leterítettünk, de 
kettő kereket oldott. A bánatunk mellé tehát, hogy 
Kerényit is elvesztettük, most még a rettegés is járult, 
liogy fölfedezhetnek. De az utonállóknak úgy látszik 
volt okuk hallgatni.

1862-őt írtak akkor és mi ketten Porrogh Józsival 
elhatároztuk, hogy még jobban összeszűkítjtik a külvi
lággal való érintkezésünket. A véletlen is segített raj
tunk. Egy javasasszony lakik itt az erdőben. Azzal meg
egyeztem, hogy teknőket, kosarakat gyártunk, amiért ő 
nekünk szükségleteinket szállítja. Minden pénteken be
állítottunk hozzá. Nem volt kiváncsi természetű. Nem 
kérdezte merre a hazánk. Kicserélgettük egymás hol



mijait és szó nélkül távoztunk. Tartott ez 1867-ig, ami
kor Porrogh Józsi is társaihoz tért.

— A javasasszonnyal azóta is „üzleti viszonyban“ 
állok. Hogy legutolsó társam is kidőlt a sorból, beaj- 
tőztam a kripta száját, szalmát húztam reá és azóta 
őrzőm halottaimat. Azóta nem számlálom az időt. Nem 
tudom tiz év, húsz év telt-e el, hiszen úgy is mindegy 
már. Csoda, hogy nem telejtettem el beszélni.

— Atyám! — szólt a tanár és szemeiben a 
részvét könnyei voltak — minden elmúlt, szabadok, 
függetlenek vagyunk. Az amnesztia rendelet neked is 
büntetlenséget biztosít. Hagyd e romokat, jöjj az em
berek közé. Szenvedéseid jutalmazást érdemelnek.

— Jutalom ? Megvetem amnesztiátokat. Megvetem 
a kort, amely hóhérainkkal kiegyezett. Hagyjatok en
gem halottaimmal. Ha szenvedéseimet tisztelitek, meg
tartjátok magatoknak, amit láttatok. Ha akartok nekem 
szolgálatot tenni, menjetek a javasasszonyhoz és adja
tok neki egy pontos címet. És majd ha az asszony elü
zen hozzátok, akkor jöjjetek el ide mégegyszer, temes
setek engem is társaim mellé és hengergessétek a leg
nagyobb követ a sírbolt szájára.

A remete szinte erőszakkal tolt ki bennünket a 
sírüregből. Döngve csapódott be az ajtó. Ráhúzta ismét 
a szalmát. Lekuporodott előbbi helyzetébe és nem tö
rődött többé velünk.

— Piu, piu, én vagyok a hatszázéves! — hallot
tam éjszaka álmomban.

V. FEJEZET.
A balekvizsga és az amerikai párbaj.

— És aztán ? Mit mondjak még édesem ? Po
zsonyban sikeresen végeztem el a középiskolát és az-



ián a theológiára kerültem. De csak az alapvizsgáig 
tudtam eljutni. Két évi ottlétem után megcsúfolva, meg
alázva bujdokoltam el. Ebből az időből két emlékem 
van, az egyik vidám, a másik szom orú: a balekvizsga 
és az amerikai párbaj.

— Akik valaha megfordultak a pozsonyi evang. 
theologiai akadémia tájékán, ha csak futólag is, azoknak 
okvetlenül hallaniok kellett valamit a balekvizsgáról. 
„Balek“ volt a neve az első éves theologusnak. A ba
lekvizsga pedig olyan ismerkedési est féle volt, amelyen 
az első évesek a magasabb évfolyambeliek és a taná
rok előtt különböző charismáikat csillogtatták. De milyen 
különös lefolyása volt az egésznek. Elmondom a mi 
balekvizsgánk történetét.

Szeptember 10-e körül befejezték a beiratkozáso
kat. Az első éveseket „beterelték“ az olvasóba, közéjük 
jött a korelnök, a legidősebb negyedéves egy másodé
ves kíséretében.

— Tisztelt barátaim, — szólt — nektek holnap 
este vizsgát kell tennetek, ha érdemesek vagytok-e az 
akadémiai polgárságra. Készüljön kiki arra, amihez 
kedve van. A többit majd elmondja a „balekvezető“.

Ezzel ott hagyott bennünket a másodévessel, aki
ről tudtuk immár, hogy mit keres közöttünk.

— Na üljetek le balekok — szólott szemtelen 
jovialitással hozzánk, akik érettségi bizonyítvánnyal a 
zsebünkben azt hittük, hogy mienk az egész világ.

— Először is tudni akarom a neveiteket, hol születte
tek, hol jártatok iskolába stb. stb., szóval a nacionálét.

És jegyezte máris a noteszébe. Feltűnt nekünk 
azonban, hogy a Pozsonyban végzetteket külön állította. 
Azután tudósok, művészek, írók, költők, szavalók, hu



moristák stb. szerinte soportositotta a társaságot és kinek 
kinek kiosztotta szerepét és összeállította a programmot.

— Holnap délután 3 órakor mindenki itt legyen!' 
— szólt és méltósággal távozott. Magával vitte a po
zsonyiakat is. A méltatlankodás, a sértett büszkeség 
tombolt bennünk és egyhangúlag elhatároztuk, hogy 
másnap nem jelenünk meg. De kijózanított este egy 
jó indulatú felső évesnek a kijelentése, hogy ők se jár
tak másként és hogy nem számíthatunk a felsőévesek
kel való baráti érintkezésre, ha ennek az évtizedes szo
kásnak alá nem vetjük magunkat. Hozzátette még, hogy 
másnap délután gála öltözetben kell megjelennünk.

Mit volt mit tennünk, ott voltunk másnap min- 
nyájan benn és künnlakók . . .  gálaöltözetben. A balek
vezető is megérkezett.

— Indulhatunk!
— Hová? — kérdezte félénken az egyik balek-
— A balekvizsgára Dévényujfaluba! De jegyez

zétek meg, hogy a jó balek legfőbb erénye semmit se 
kérdezni és mindenre felelni.

Én tisztában voltam a helyzettel, mert engem mint 
pozsonyi diákot előzőleg alaposan megpreparáltak. Tud
tam, hogy Dévényujfaluról szó sincsen és hogy ez egy 
nagy április járatás lesz szeptemberben. Ám semmi 
jónak elrontója nem vagyok, tehát hallgattam. Elindul
tunk „Dévényujfalu felé“. Az akadémia ablakai 
tömve felsőévesekkel, akik vigyorogva nézték a zsidó 
nép pusztába vonulását. Ismertem jól Pozsony egész 
környékét és mindjárt láttam, hogy vezetőnk homloke
gyenest ellenkező irányban, a Széplak utcán át a Vi
rágvölgy felé vezet.



— Fiúk, — szólította meg a némán és elegánsan 
t>allagókat — időnk úgyis van elég, megmagyarázom 
hát a környék nevezetességeit. Az ott szemben (a hegy
oldalban veresedő királyi vincellériskola pincéire mu
tatott) a kapucinusok kolostora, kissé szigorú rend, de 
van ott egy Vazul nevű pogányosan jókedvű barát, aki 
csak hogy magyaros jókedvet élvezzen, gyakran elláto
g a t akadémiánkra. Csodálkoztok ? Meg fogjátok ismerni. 
Ez itt pedig (és most az egészen uj és modern cérna
gyárra mutatott) hej, keserű, hogy oly nagy pápista 
városba kerültetek, az Orsolyák zárdája. Férfi csak 
egyetlen egy lépte át a küszöbét, az is háromszáz év
vel ezelőtt, az is női ruhában, de úgy látszik ki nem 
ikerült onnan, mert nyoma veszett.

A Virágvölgyből nekivágtunk a Dunapartnak és 
különböző kigyózások után az uj vasúti hídra értünk.

— Ezt a hidat — magyarázta a vezető — néhány 
évvel ezelőtt restaurálták. De a régi híd nagyon neve
zetes volt. Emlékeztek talán arra a vitéz római ifjúra, 
aki a római birodalmat egymaga védelmezte meg egy 
fahídon Porsenna hadai ellen. Nos, nem Rómában, 
ahogy titeket megtévesztettek, hanem itt játszódott le 
ez a nagy esemény.

Beértünk a Dunaligetbe.
— Óh hol vannak a régi szép idők. Thermák és 

nagyszerű római fürdők voltak itt valamikor ez ócska 
kioszkok helyén. Trajánus császár itt pihente ki fára
dalmait a harcok után. Nem egy halhatatlan római költő 
nyaralt itt; Glycéria, a hires örömleány itt rendezte 
orgiáit. És ime, mivé lett ez a nagyszerű pompa!

A park mögött feltűnt Ligetfalu.
— Látjátok, ez a hires Lamacs. Hallanotok kellett



már valamit, hires múzeumáról. Alkalomadtán oda is el
nézünk. Mert ott látható az egyiptomi sötétség palackok
ban, Mózes vesszeje, amellyel vizet fakasztott a szik
lából. Ott látható továbbá Ádám csutkája és Éva almája; 
az a fátyol, amelyet a nemzet a múltra borit; az a tőr, 
amely a nemzet szivét a világosi fegyverletételkor át
járta. Ott látható az idő vasfoga blombálva. Továbbá 
az a vadkan, amely Zrínyi Miklóst, a költőt megölte; 
Julius Cézár megöletése eredeti fényképfelvételben stb.

Mi pozsonyiak alig tudtuk a nevetést visszatartani. 
De nevettek már a többiek is. Ha ez igy megy, egész 
kedélyesen érünk ki Dévényujfaluba. Ismét egy nagy 
kanyarodást tettünk és megérkeztünk a dunaligeti pro
pellerállomáshoz. Itt van tudvalevőleg Reviczky Gyula 
fája és rajta a költőnek egy szép verse.

Vezetőnk ünnepi pózba vágta magát.
— Jaj, fiaim ez a fa is sokat tudna beszélni. 

Walter von dér Vogelweide kirándult egyszer Pozsonyba. 
Annyira megtetszett neki, hogy nem kívánkozott többé 
ködös hazájába és itt telepedett meg. Ez alatt a fa alatt 
irta legszebb verseit. A hazafias buzgóság végre is 
annyira elragadta, hogy Reviczkyre magyarosította a 
nevét. Mit nevettek? Az irodalomtörténet túlzott haza
fiasságból ezt elmulasztotta megállapítani. De az idő majd 
igazságot fog szolgáltatni.

Három krajcárt vasalt ki belőlünk fejenként és meg
váltotta propellerjegyeinket. Mikor rajta voltunk a kis lé- 
lekvesztőn, atyailag figyelmeztetett, hogy valahogy egy ol
dalra ne álljunk, mert föl talál billenni, aztán igy folytatta:

•— Ennek a kis hajónak is nevezetes múltja van. 
Rozgonyi Cicellének volt a gályája, amellyel Zsigmond 
császárnak az életét mentette meg.



— De hogy maradhatott meg ez a faalkotmány 
ilyen sokáig? — bátorodott neki az egyik.

— Tudod Öcsém, hosszú időn keresztül, talán 
századokon át ott volt a nemzeti múzeumban, valahol a 
cethal csontváza szomszédságában. De ott száradni és 
pusztulni kezdett. És valaki kisütötte a nagy horderejű 
gondolatot, hogy vizre kell bocsátani, csak igy ment
hetjük meg a becses emléket. így került a gálya 
Pozsonyba.

— De kérem, a történelem tanúsága szerint né
hány száz ember volt a gályán, hogy férhettek azok ef 
ezen a kis lélekvesztőn ?

— Mondtam már, hogy ne kérdezősködjetek. 
Mert a jó baleknak második jó tulajdonsága, hogy 
vakon hisz. Mint emlitettem, a múzeumban összeszáradt 
az alkotmány, azért olyan kicsike most.

Kiszálltunk a pozsonyi oldalon és fölfelé, a „Zucker- 
mandl“ felé vettük utunkat. Persze a balekoknak halvány 
sejtelmük sem volt arról, hogy az Akadémiától öt perc 
alatt is ideérhettünk volna. Csakhamar feltűnt a koro
názó dóm tornya és Mária Terézia romokban meredező 
vára. Ezeket a nevezetességeket ilyetén módon adta be 
nekik a vezető:

— Látjátok, ez a dóm, amely ma büszkén hirdeti 
Róma hatalmát, valamikor a mienk volt. És Pázmány 
Péter, a hires prímás csak azért vétette el tőlünk, hogy 
majdan hamvainak méltó nyughelye legyen. Az a vár- 
omladék pedig? Szót sem érdemel. Szó sincs róla, 
hogy Mária Terézia építtette volna. Néhány évtizeddel 
ezelőtt élelmes polgármestere volt a városnak, akinek 
sehogyan se tetszett, hogy nincs itt idegenforgalom. 
Majd gondoskodom róla — igy szólt magában és rövid



hetek alatt összehordatta a romokat. Azóta messze 
földről jönnek a balga idegenek, különösen németek és 
angolok (gondolom a polgármester még Baedeckert is 
megvesztegette, hogy kedvezően irjon a történeti romról!), 
hogy ezt a régi nevezetességet megtekintsék. Tanukat 
tudok nektek állítani, akik beigazolják, hogy gyermek
korukban ez a várrom még nem volt meg.

Beleköhintettem egyet, mint a furfangos iró, de 
a  balekvezető szigorú tekintete rendreutasitott. Neki
vágtunk a homokbányáknak és egynémely épületes 
bukdácsolás után a kecskekapui temetőnél értünk ki. 
Alig voltunk ötszáz lépésnyire az akadémiától és veze
tőnk, látva fáradságunkat igy szó lt:

— A félúton már túl vagyunk, csak türelem, nem
sokára ott leszünk.

Alkonyodott és mi nekivágtunk a legmeredekebb 
úton a hegyiligetnek. Mire fölértünk arra a hegyoromra, 
amelynek egyik fatörzsén ez örökszép sorok állanak:

Ormon és tetőn az élet,
Hegyre jöjjetek!
Itt az Éghez oly közel van
Földi le lk e tek !-------

. .  . öreg este volt. Fáradt lihegésnél és elfojtott pa
naszkodásoknál egyebet nem hallottunk. Vezetőnk is 
elfáradhatott.

— Na, itt leülhetünk kissé! — szólt és jóizüen 
majszolni kezdett egy magával hozott vajas zsemlyét. 
És hozzá még jónagyokat huzott egy üvegből is. Az éhes 
és szomjas balekhad irigykedve nézte.

Végre az egyiknek elfogyott a türelme.
— De most már elég lesz Uram! Vagy beérünk



már abba a Dévényujfaluba (a várostól egy kilométerre 
se voltunk), vagy visszafordulunk mindnyájan.

A balekvezetö nyugodtan fejezte be estebédjét. 
Aztán megtörölvén száját igyen válaszolt:

— Ti hárman velem jöttök (ez a pozsonyiaknak 
szólt). A többiek pedig menjenek haza, ha tudnak! — 
Mit tehetünk, azaz inkább tehettek, cammogtak utána. 
Mit mondjak? Két óra hosszat keringtünk a hegyorom 
körül a hegyiliget kacskaringós utjain, miközben Jákob- 
kutat, Gischkrabarlangot és egyéb csodabogarakat mu
togatott a vezető. A balekok persze meg voltak győződve, 
hogy Dévényujfaluhoz mindig közelebb jutunk. Az ó- 
rámra néztem. Tudtam mint beavatott, hogy félkilencre 
a találkozóhelyen kell lennünk. Negyed kilenc volt.

Odasugtam a vezetőnek. Ijedten kapta ki óráját.
— Óriási! Elkésünk!
És szédületes sebességgel vitte le a város legmerede

kebb ösvényén, a liceum mellett a baleksereget. Tiz perc 
alatt lenn voltunk. További három perc alatt Lerchner 
vendéglője előtt, alig százötven lépésnyire az Akadémiától.

A fáradtság dacára ünnepi hangulatban léptünk 
be és ott . . . óriási hahota fogadott. A tanárok és fel
sőbb évesek ott ültek a jó pilseni poharak mögött fe
kete ünneplőben és kegyetlenül kacagtak az izzadt, 
sáros, poros, kimerült balekokon. Minden szék le volt 
foglalva. Szánalmas figurák lehettünk, amikor a kaca
gó, tomboló, nekünk még egészen idegen világban ott 
álltunk a terem közepén. . .  tehetetlenül. Állhattunk öt 
percig, tiz percig, egy fél óráig (nekem tudom egy 
örökkévalóságnak tűnt), amikor a korelnök (harminc év 
körüli, borotvált ős theologus) kirúgta maga alól a széket.



— Nagyságos és Nagytiszteletű Tanár U rak! 
Tisztelt Barátaim ! Idestova egy évtizede rovom már 
nemes Pozsony városának tyúkszemsajgató pflaszterjét 
és korelnőki tisztségem ötödször virradt reám. Nem 
egy beköszöntő baleksereget üdvözöltem már, nem egy 
távozó magiszterhadat búcsúztattam, de mondhatom, 
soha ilyen gyülevésznépet nem láttam még együtt. . .

Mi ijedten kaptuk fel fejeinket, önkéntelenül kö
rülnéztünk magunk között, de legnagyobb eltörődöttsé- 
günk dacára is meg kellett állapítanunk, hogy egész 
helyes fiúk, pardon, balekok vagyunk. A korelnők úr ezt 
nem látszott észrevenni és rendületlen nyugalommal — 
mintha tiz év óta mást se csinálna — folytatta dictioját. 
Hol haragosan dörgőtt, mint egy Keresztelő János, hol 
lirai lágyságba csapott át, hol fenyegetés, hol sentimen- 
talismus volt hangjában és amikor saját keserű csaló
dásairól beszélt, annyira elérzékenyedtem, hogy menten 
ríva fakadok, ha nem látom a szünetlen nevetéstől vö
rös arcokat körülöttem. Beszédét azzal az erkölcsi ok
tatással fejezte be, hogy jó gyerekek csak akkor le
szünk és a theológus bácsiknak jóindulatát csak akkor 
nyerhetjük meg, ha engedelmességet tanusitunk. Azaz, 
ha reggelenkint kifényesítjük a bácsik cipőit, kikeféljük 
nadrágjaikat, lemásoljuk, esetleg meg is csináljuk szak
vizsgái dolgozataikat stb. és ennek fejében szabad lesz 
őket olykor-olykor, ha a papuska „gerstli“-t, a mamuska 
sonkát, kolbászt küld, meg is vendégelünk. Elképzel
heted édesem, a jövő lehetőségei hogyan dagasztották 
ifjúi kebleinket.

Egy hosszú asztalt toltak a terembe és végül 
szabad volt nekünk is leülnünk. Nem fárasztalak a va
csora leírásával. Miután az akadémia seniora felköszön-

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 9



tötte a tanárokat és azok sorban a legnagyobb komoly
sággal válaszoltak (különösen orientalista tanárunk heves 
temperamentuma és a történelem tanárának klasszikus 
magyarsága kapott meg), kezdődött a vizsga.

De csúfosan megjártuk itt is. Balekvezetőnk in- 
structiói szerint művészi programot állítottunk össze, 
mert dicséretünkre legyen mondva, sok tehetséges fiú 
volt köztünk. A korelnök kezébe vette a programot 
és homlokegyenest ellenkezőjét követelte mindnyájunktól 
annak, amire hajlamaink szerint vállalkoztunk.

— Hogy hívnak téged, te bikfic ?! — szólított meg 
elsőnek pont engem.

— Igméndy Domokos.
— No Domokos barátom, a programból látom, 

hogy te arabusul is tudsz. Itt a könyv, olvass nekünk.
Kezembe nyomta a héber bibliát. A középis

kolában is örökös hadilábon álltam a nyelvekkel. E 
pillanatban pedig sejtelmem se volt a „börésit bara 
elohim“ rejtelmeiről. Kínosan forgattam a vaskos köny
vet hol előre, hol hátra. Nem tudtam, hol a kezdete, 
hol a vége. Végül is megbuktam. És így jártak a töb
biek mind. Aki énekszólóra jelentkezett, annak bűnbá
nati prédikációt kellett mondania. A szavalónak hegedűt 
nyomtak a kezébe. A költőt a zongorához ültették. A 
zeneszerzőt egyházjogi kérdésekkel kínozták. Csúfosan 
megbuktunk mindnyájan, számszerint tizennégyen. De a 
tizenötödik és tizenhatodik megmentette becsületünket. 
Az egyik csabai, a másik szarvasi diák volt. A csabai 
ezt a pontot jegyeztette a programba: „Hangutánzás“. 
A szarvasi pedig: „Tragikus történet a diákéletből“. A 
balekvezető tévedésből a programon fölcserélte a szá
mokat úgy, hogy a hangutánzás a szarvasinak, a tra-



gédia meg a csabainak jutott volna. A korelnök kitűnő 
fogást remélvén hirtelen ezzel fordult feléjük: szerepet 
cseréltek! Te leszel hangutánzó (a csabai) és te mon
dod el a tragikus diáktörténetet (a szarvasi). A két ba
leknak (nem hiába voltak békési diákok) meg se rándult 
az arcizmuk.

A csabainak elég volt az a néhány nap, amelyet Po
zsonyban töltött, hogy az Akadémia tanárain preciz ta
nulmányokat végezzen. Amikor az igazgatón kezdve 
végig az összes tanárokon kinek-kinek saját őseredeti 
hangján szólalt meg, olyan tomboló hahota szakította 
meg minduntalan előadását, hogy szüneteket kellett tar
tania. És az a komikus helyzet, amelybe a professzor ura
kat beállította! Sz. tanár pld. macskát árult a piacon. D. 
tanár mint vásárló áll meg bódéja előtt és azután vi
tatkozni kezdenek egy vörös szőrű cica fölött, ha vájjon 
a hím, avagy a nőnemhez tartozik-e ? Vazul, a pogá- 
nyosan jókedvű barát (akiről csak itt a balekvizsgán 
tudtuk meg, hogy vincellériskolái tanár és az Akadé
mián előadásokat tart) harmadiknak társul hozzájuk. 
Ebből aztán (kinek-kinek élethű hangján) olyan vita 
támadt, hogy a jelenlévők, elsősorban a kikarikaturázott 
tanárok könnyeiket törülgették.

A csabai diák vitte el a pálmát. Hangos üdvria
dalommal a nyakába kerítették a hagymakoszorút és 
díszbalekké avatták.

Hátra volt még az utolsó, a szarvasi, tragikus 
diáktörténetével. Komoly, elegáns fiú volt, aki nagyúri 
biztonsággal lépett az asztalok közé és így kezdte a 
„Sárga rózsa“ című elbeszélését:

— A szarvasi parasztlakodalmaknak hivatlan, de 
szívesen látott vendégei voltak a diákok. Először, mert



az első órában állítottak be (parasztoknál t. i. már az 
első órában kezdődik az étkezés) és a még józan fejeknek 
eleven humorukkal lökést adtak a diskurzusra, ami 
pedig, ha a csizmások egymás között voltak, vajmi 
nehezen indult. Másodszor, mert a diákok éneklése 
nélkül becsületes lakzi nem igen mehetett végbe. Har
madszor, mert senki úgy a gazdasszonyok főztjét di
csérni nem tudta, mint a diákok. Negyedszer, mert va
lakinek az örömszülőket és az új házasokat csak föl 
kellett köszöntenie. Ötödször és végül, mert hát a pa
rasztlányok is szerették a fürge és hajlékony bokájú 
diákot, aki tánc közben úgy meg tudta őket pöndöriteni.

Soha meghívást a diákok nem kaptak, de minden 
módosabb lakodalomban előre el volt készítve a diák
sarok és egyenesen sértésszámba ment, ha meg nem 
jelentek. Ami viszont teljességgel ki volt zárva, mert a 
diákság jobban volt informálva a kötendő frigyekről, 
mint Borcsa néne, a község főbábája, akinek pedig lét
érdeke volt pontos katalógust vezetni az újonnan há
zasulandókról.

Apraja-nagyja, ifja-véne egyaránt bizonyos izga
lommal várta a diákság felvonulását. De voltak, akik 

. rossz szemmel, és vad elkeseredéssel nézték ezt a to
lakodást. A parasztlegények. Betört és meglékelt fejek
nek egész sorozata beszélhetne erről a titkos ellen
ségeskedésről.

A lakodalmak szezónja advent, a parasztság álta
lános munkaszünete volt, ősrégi jó szokás, amelytől 
a világért el nem tértek volna. Ez sokszor kinos hely
zetbe hozta a diákokat, akiknek naponta 10— 15 lako
dalom között kellett választaniok. Tekintve azonban, 
hogy 15—20 éhes diák esett átlag egy lakzira, a diákok



nem jöttek zavarba, hanem csoportokra szakadozva 
árasztották el a város különböző részeit.

Potoczkyék felvégi házában advent második va
sárnapjára tűzték ki az esküvőt. Fúrta oldalunkat a kí
váncsiság, ki lehet az a szerencsés lurkó, akit Potoczky 
Sárikának, a falu szépének szántak. Neki szánták, 
m ert a közel ezer holdas Sárika hallani se akart róla. 
Egy kis tragédia, mondogattuk magunk között rezig
náltam Sárika ugyanis ami fogalmaink szerint úri 
leány volt, abból a fajtából, akik atyjuk paraszti gőgjét 
lebirva, végigjárták a polgári iskolát és úri barátnőik és 
udvarlóik voltak. És ami a legtragikusabb volt, mind
nyájan tudtuk, hogy Sárika és Dénes Endre a nyolcadik 
klasszisból örök hűségfogadalmat tettek egymásnak. 
Potoczky Pál azonban nem hiába volt az, akinek- az 
egész községtanács ismerte, hajthatatlan despota. Az ő 
bírósága idejére esik, hogy a községtanács a katona
ságnak a községbe telepítése és a vasút ellen szavazott. 
Potoczky parasztnak szánta a leányát. És ha szépséges 
"két szemét vakra sírja is az után a mihaszna diák után, 
akkor is paraszthoz megy.

A lakodalom előtti napon olyan esemény történt, 
amire a város krónikájában nincs példa. Potoczky Pál 
kiérdemült biró úr az egész nyolcadik klasszist meg- 
hivta lányának lakodalmára.

— Hej Uramisten, Uramisten, változtasd gyomro
m at ökörnek bendőjévé — kiáltott fel az örökké éhes 
Fazekas.

— Adj Uram oly torkot, mely a Niagara zuhatagot 
felhörpinteni képes — duplázott rá Csoze.

— Te is eljösz Bandi? — szólott félig tréfásan, 
félig sajnálkozva Daki.



— Elmegyek, el — válaszolt vésztjósló kacagással 
Dénes Endre.

** *
Potoczky Sárika, férjezett Bradák Mihályné ott 

ült az úri asztal fejénél és szelid, megadó mosollyal, 
amely mögött ott ólálkodott a sirás, fogadta a város 
notabilitásainak, a tanároknak, polgári iskolai tanárnői
nek és másoknak gratulációit. Bradák Mihály, egy 
jóképű fiatal paraszt, borzasztó kelletlenül mozgott az 
úri társaságban. Kínos szorongásában izzadtságcseppek 
jelentkeztek homlokán. Sokszor pislogott vágyakozva a 
szomszéd szobába, ahol hasonszőrű társai már magas 
jókedvben dicsérték a vendéglátó gazdát.

Még a tanárokon is bizonyos jóleső izgatottság 
vett erőt, amikor a diákok — csaknem az egész nyol
cadik osztály — illedelmes meghajlásokkal bevonultak 
az úriszoba diákasztalához. Fogás, fogásra vonult fel, 
úgy, hogy a végén már nézni is teher volt. Fazekas az 
asztal alatt titokban minduntalan engedett a nadrág- 
sziján. Csoze nekivörösödött fejjel gesztikulált és min
denáron oda akart menni a szomszéd asztalhoz, hogy 
Siska tanár úrnak felkinálja a Brúdert. Dénes Endre 
alig érintette a tányérját. Halotthalvány arcát a bor se 
tudta megszinezni. Egy sereg felköszöntő után Dénes 
egyszerre dacosan kitólta maga alól a széket és a kö
vetkezőket mondotta:

— Mélyen tisztelt vendégkoszorú! Különös álmom 
volt az éjjel. Reszkető öreg ember két rózsát nyújtott 
felém, az egyik vérpiros, a másik halványsárga volt. 
Önkéntelenül is a piros rózsa felé kaptam, de az öreg 
a kezemre csapott. Ne olyan hamar barátom, aki ezt 
a piros rózsát birtokába keriti, annak az élet osztatlan



öröme jut osztályrészéül. Annak a legtitkosabb vágyai is 
teljesedésbe mennek. Zökkenésektől mentesen hajókázik 
át az életen. Neked a sors nem ezt adta. Persze, te lel
kendezve nyúlnál a piros rózsa után, de én neked a 
sárga rózsát hoztam. Ez jelenti számodra a szenvedést, 
nélkülözést, lemondást, bánatbamerülést, a folyton meg
újuló, soha be nem fejeződő küzdést. A sárga rózsa 
kiváltságosoknak jut, a piros rózsa a hétköznapiaké, 
akik kicsinyes érdekköreiken túl nem látnak. A sárga 
rózsa verejtéket, gyötrelmet jelent ugyan, de halhatat- 
lanitja tulajdonosát. A piros rózsa az örömteli jelen, 
a  sárga bizonytalan, de tettekre és akarásokra ösztönző 
jövendő. A piros rózsa a beteljesülés, a „netovább“, 
a sárga rózsa folyton megújuló csalódás, a „fölfelé“. 
És én sirva könyörögtem álmomban, hogy a piros ró
zsát hagyná nekem, mert nincs erőm a küzdéshez, de 
ő hajthatatlan maradt és sorsom eldőlt.

— Vonatkozásban az Önök frigyére, — és itt 
halvány gúny csendült ki szavaiból — melyik rózsát 
kívánjam Önöknek, ifjú házaspár? Én rajtam az álom 
keserűen valóra vált. Önök azonban a piros rózsa után 
nyúltak és révbe jutottak. Ha ezt a becses ajándékot 
nem akarják elveszteni, ne vegyék észre a sárga rózsa 
lovagjait, mert méregcsőppeket hullatnak örömük kely- 
hébe. Éljenek egymásnak és ne a világnak, mert ez a 
piros rózsa jelentősége. Szeressék egymást szeretettel. 
Mert a házaséletben nem a szerelem, a sárga rózsa, 
hanem a szeretet, a piros rózsa a fontos. Mert a sze
relem vak, a szeretet tisztán lát; a szerelem a félté
kenység ezer kígyóját melengeti, a szeretet kibékit ön
magunkkal; a szerelem múlandó, a szeretet örök. Hagyják



nekem, dobják félre a sárga rózsát és egyesüljenek a  
piros rózsa jegyében. . .

Dénes szeretett volna még valamit mondani, de  
hangja elcsuklott.

. . .  E pillanatban Sárika hangosan zokogva borult 
az asztalra. A jelenlevők megrökönyödve tekintettek 
egymásra. Azután felugráltak és Sárika köré gyülekeztek. 
Vigasztalták, faggatták. „Mi bajod, édes lányom?“ „De 
Sárika, csak nem csinálsz skandalumot!“ „Eh, ezek 
csak az öröm és meghatottság könnyei“ stb. stb. Végre 
is sikerült őt lecsititani. Dénes még mindig ott állt 
reszkető ajakkal. Bradák Mihály részegen, részvétlenül 
bámult ifjú asszonyára. Siska tanár meggyőződéstelenüt 
mormogta: „Ostoba, tapintatlan diákja.“

A nagy űrt valahogy át kellett hidalni. Ez Dakinak 
jutott eszébe, amikor csengő tenorján, de mintegy szo
lidárisán Dénes Endrével rázendítette:

Lakodalom van a mi uccánkba,
Idehallik csengd muzsikája . . .
Hivatalos vagyok oda én is,
Nem mennék, ha százszor üzennék is.

A diákok meggyőződéssel üvöltöttek. Jő, hogy a  
társaság a szavak értelmét nem kutatta. Szinte könnyeb- 
bülten sóhajtott fel mindenki, amikor egyik nóta a má
sikat követve a szivek ismét összeolvadtak.

A szomszéd teremben megszólalt Elemér bandája. 
Siska tanár úr, a násznagy megnyitotta Sárikával a táncot. 
A diákok kirúgták maguk alól a székeket. A lányok, 
és ifiasszonyok bokái pöndörültek és percek alatt ma
gasra csapott a jókedv.

Sárika halványan, mint egy alabástromszobor já rt 
kézről-kézre. Szemei a messzeségbe révedeztek.



Dénes Endre, Daki és Csoze ott ültek az öregek 
szobájában. Dénes mértéktelenül ivott.

— Leszámolok, leszámolok az élettel!
— Szamár, nézz inkább oda, az ifjú férj milyen 

jóizűen alszik.
Bradák Mihály, a „szerencsés“, miután mindenki 

ott hagyta, egy ideig még birkózott az alkohollal és az 
álommal, azután csöndesen odafektette fejét a fehér 
abroszra és édesdeden elaludt. Nyála gyönyörűséggel 
csurgott le az asztalra.

— Az a marha! Hát mondd Daki, az a marha 
m it akar éntölem?

— Ne bántsd szegényt!
— Ki bántja? Nem vagyok én mészáros, hogy 

birkát öljek. De magammal igenis végezni fogok. Nagy
szerű tervem van gyerekek. Ágyat vetek magamnak 
Sárika küszöbe elé sárga rózsákból és ott fogok 
meghalni.

— Te Bandi, nem táncolnánk egyet?
— Milyen nagyot néznek majd reggel. Lesz szen

záció és újságcikk. A sárga rózsa lovagja, vagy sze
relem a sirig, vagy e h . . .  egye meg a fene ezt az 
egész életet. Igyatok!

— Menjünk táncolni!
— Mit? a temetésem napján táncolni? Pfuj! 

Szédülök. Gyerünk egy kissé a szabad levegőre.
A friss decemberi levegőn Dénes teljesen kijóza

nodott. A hold gyönyörűen bevilágított a nyitott fo
lyosóra. A diákok a korlátnak támaszkodva néztek az 
éjszakába.

A táncterem ajtaja nesztelenül kinyilt és mirtusz



koszorúval a fején kilépett Sárika a folyosóra. A hoicf 
éppen az arcába sütött.

— A sárga rózsa! — szaladt ki önkéntelenül mind 
a három diák ajkán.

Dénes Endre nem birta tovább. Odarogyott az új 
asszony elé, lábait, ruháit csókolgatta, ahol érte.

— Sárga rózsám, egyetlen sárga rózsám. Miért 
lettél hűtlen hozzám? Tudom, tudom már álmom jelen
tőségét.

Sárika fájdalmas szerelemmel omlott utoljára Dé
nes karjai közé.

Daki egy könnycseppet törölt ki a szemeiből.
Bradák Mihályt két markos legény cipelte be a  

nászházba.
*

Éjfélre járt. A tanárok búcsút vettek. És azután 
odajött hozzánk a korelnök és a theologus bácsik és 
rendre megöleltek.

— Szervusztok gyerekek, régi szokás, régi tréfa 
volt az egész. — Büszke önérzet dagasztotta keblünket 
Akadémiai polgárokká lettünk és felharsant az ifjúság 
győzelmi hym nusa:

Gaudeamus igitur 
Juvenes dum s u m u s .. . .

Vivat acadaemia,
Vivant professores. . .

*
Az amerikai párbaj szomorú históriáját csak rö

viden érintem. Szegény gyerekek voltunk mindannyian. 
Jól esett hát nekünk, hogy a pozsonyi evang. polgári 
családoknál (legnagyobbrészt szőllőtermelők, pékek, po



zsonyi kifli sütök, hentesek voltak és feltűnő sok leány 
volt minden háznál) olyan szives fogadtatásra találtunk, 
ő k  adtak nekünk pompás vacsorákat, mi adtunk nekik 
humort, elevenséget, poesist és akárhány pozsonyi leány 
■vándorolt parochiára papnénak. Valamelyik huncut a 
derék, sokleányú családokra rossz viccet is csinált. Azt 
mondták ugyanis, hogy a családoknál évek rangfokozata 
szerint fogadják az embert. Bemutatkozás: »X. Y. első 
éves theológus vagyok“. „Kár!“ „X. Y. másodéves 
vagyok“. „M ár?!“ „Harmadéves vagyok.“ „Kedves 
■uram, foglaljon helyet“. „Negyedikes vagyok“. „Lányom, 
vágjátok le hamar azt a csirkét“. No de ez csak rossz 
vicc volt. Lehetett ugyan valami kis önzés is ebben a 
sziveslátásban, de mi ezt sohase vettük észre.

Én másodéves koromban kerültem igy egy csa
ládhoz és léptem közelebb annak egy kis szőke tag
jához. Húsz éves korában az ember könnyen gondol 
házasságra és én a házasság gondolatával komolyan 
foglalkoztam annyival is inkább, mert volt egy theologus 
társunk, aki a házasság boldog révében pihent. A kis 
szőke hajlott is hozzám, ám a szülőknek más tervük 
volt. Egy dúsgazdag „Kraxelhuber“ fia is járt a házhoz, 
akinek mellékfoglalkozása a jogászkodás volt. Már az 
első találkozásnál esküdt ellenségek voltunk. A kis 
leány nekem tett hűségfogadalmat, de a szülők a ri
válist favorizálták. Ezt a nagy pert csak fegyver dönt
hette el. Amerikai párbajban állapodtunk meg és é n . . .  
húztam a fekete golyót. Egy esztendei időm lett volna, 
de én másnap már mellbe lőttem magam. A lövés — 
talán a kezem reszketett — nem volt halálos és én két 
hét alatt felgyógyultam. Ellenfelemet talán megrendítette



tragikus hősiességem, eljött hozzám és megegyeztünk, 
hogy a dolgot tárgytalannak tekintjük.

De én levontam a konzekvenciát és örökre búcsút 
mondtam a theologiának és Pozsonynak.

VI. FEJEZET.
A hős Szentgdlra kerül.

A hajnal első sugarai a ház gerincén nyar
galtak, a pávás és a begyes ott turbékolt a háztetőn, 
amikor Igméndy Domokos igy fejezte be történetét:

— Üres zsebekkel és tele ambícióval hagytam el 
Pozsonyt. Mit csináljak, hova irányitsam lépteimet? 
Mentő gondolatom támadt. Sopron felé vettem utamat. 
És szerencsétlenségemben ez volt a szerencsém. Elő
tanulmányaim alapján hat hónap alatt tanítói oklevelet 
szereztem. Elképzelheted, milyen keserű volt nekem, aki 
világokat hordtam egykor szivemben, hatalomról, dicső
ségről álmodoztam, arra gondolni, hogy fél papi, fél 
tanítói mivoltomban egész életemet talán valamelyik 
falusi vagy pláne tanyai iskolán kell eltöltenem. Dip
lomámmal a zsebemben bekopogtattam Karsay Sándor 
akkori dunántúli püspöknél. Leplezetlenül 'elmondtam 
neki sorsomat és a jóságos főpásztor megértett.

— Édes fiam, neked jó lesz egyelőre a csönd, 
a nyugalom. Itt van egy új lévita tanítói állás. Jobb 
embert náladnál nem is találhattam volna. Menj el 
Szentgálra. A Bakony kellős közepén talán megnyu- 
gosznak zaklatott idegeid.

Én akkor huszonkét éves voltam és elindultam .., 
a B akonyba... misszionáriusnak. Az első hónapokban, 
amíg a híveket összeszedtem, amig a kerület támogatásá
val megcsináltam az iskolát, nagyon sok keserűségem volt.



Ez a nagyrészt pápista fészek egyenesen ellenséges 
magatartást tanúsított velem szemben. Lassan azonban 
megszoktak. Sőt egy esztendő leforgása alatt az egy
másra utaltság folytán éppen egykori nagy ellenségem, 
a falu plébánosa lett legbensőségesebb barátom. Isko
lánkat olyan színvonalra emeltem, hogy más vallásuak 
is szívesen hozták ide gyermekeiket. Sőt imatermemet 
is mindsűrübben látogatták, mert tudnod kell, hogy én, 
ha megmaradok a papi pályán, ünnepelt hitszónokká 
lettem volna, olyan gyönyörű mondatokat faragtam. 
Csak egy ember van a faluban, akihez húsz év óta nem 
tudtam közelebb lépni: a katolikus kántor, aki nekem 
ma sem tudja megbocsátani, hogy daláregyletet szer
veztem és nálánál valamivel jobb muzsikus vagyok.

Minden egyebektől eltekintve azonban meglehetős 
magányban töltöttem ezt az esztendőt. Esténként kiültem 
ugyanerre a helyre és régi emlékekkel táplálkoztam. 
És akkor jutott eszembe Bihar, viharos gyermekkorom, 
hálásom abban a sötét kamrában, a reggeli, amikor 
először megláttalak, a fogadás, amit gyerekeszemmel 
tettem és elhatároztam, hogy fölkereslek. Te még mindig 
azzal a gyermeki rajongással vártál reám. És én elhoz
talak. A többit tudod.

Az asszony nagy, meleg szemeit ráemelte urára, 
két könnycsepp ragyogott bennük és a férfiú soha el 
nem múló asszonyi szeretetet látott bennük.

— Ej Domokos, — szólott kedélyeskedve — nagy 
kópé voltál, tudom, hogy sok mindent elhallgattál az 
életedből.

És megveregette borostás arcát.
E pillanatban hangos kacagás ütötte meg fülüket. 

Egy fiatal, tizenhatéves leány állt a hátuk mögött.



— Apuskám, anyuskám talán csak mégsem illik 
igy enyel égni előttem? Nem haragusztok? Egy vallo
mással tartozom. Egész éjjel itt ültem az ajtó mögött 
és hallgatődztam.

A két öreg egy pillanatra megdöbbenve nézett 
egymásra. Azután azt mondták egymásnak szemeik: 
ezért érdemes élnünk 1

— Gyorsan elő a kocsit, — szólt az asszony — 
sietek be az esperes úrhoz a tizenöt pengőt vissza- 
pörölni!



Mária a válaszúton.
Mária már a második órája térdelt az oltár előtt. 

Rettenetes harc, nehéz elhatározás elővihara dúlt lelké
ben. A madonna, amelyre tágranyilt szemeit függesz
tette, kőből volt és hidegen, érzéketlenül nézett le reá. 
Valami jelt, valami égi csudát várt. Nehéz sóhajait 
visszhangtalanul nyelte el a templomhajó. Senki rajta 
kivül nem volt a székesegyházban. Egyedül volt bána
tával. És ilyen gondolatok jártak benne:

— Nincs más választásom, csak a halál. Lemossa 
szégyenemet és az Ítélkező világ nem követ, hanem 
virágot dob a síromra. De miért haljak meg tizenkilenc 
tavaszommal ? Óh mondd te szentséges istenanya, olyan 
nagyot vétkeztem-e, amikor egy üdvösséges pillanatban 
odaadtam magam a férfiúnak, akinek a szemében a 
boldogság tüzeinek láttam a kárhozat tüzeit; akinek ajka 
szeráfi énekeket énekelt és én nem tudtam, hogy a Sá
tán lakik szájában; aki mikor karjaiba zárt, azt hittem 
a mennyország ölel magához és nem sejtettem, hogy 
a pokol szélére tántorogtam?

— Madonna, istenanyám, én nem tudtam mi az 
vétkezni, amig nem vétkeztem, nem tudtam mindaddig, 
amig a közelemben volt, amig csókjaival altatta el a 
lelkiismeretemet. De madonna, ő elment, csókjainak ize



itt ég még az ajkamon, de lelkem kiált és elátkozza a 
pillanatot, amelyben őt megláttam.

— Madonna, te tudod, hogy nincs más választá
som, csak a halál, hogy életem rosszabb a halálnál, 
amióta közelében nem lehetek. Olyan magamra hagya
tott, olyan egyedülvaló vagyok, mintha egy százados 
kriptába helyeztek volna. Anyám letagadta, hogy véré
ből való vér vagyok, testvéreim megvetéssel fordulnak 
el tőlem. Miért ? Mert Istentől kapott ösztönömnek egy 
gyönge pillanatban nem tudtam ellentállni? Nem va
gyok e én is az Alkotó teremtménye? Nem igy alko
tott e engem, amilyen vagyok? Hogy emberré lettem 
és azok közé kerültem, akiket a formák nyűgöznek? 
Jaj, miért nem lettem margarétavirággá, amely szabadon 
adhatja oda magát a Nap melegének, a kacérkodó 
szellőnek? Miért nem születtem gerlicének, hogy em
beri formák nélkül választhatnám párom at?

— Madonna, én egyedül vagyok! Egyedül? Oh 
egy picike élet mozog a szivem alatt. Te kis élet, te 
vagy az oka mindennek. Ha te nem tolakodtál volna 
szerelmünk közé, ő nem futott volna el riadtan és a világ 
behunyná mind a két szemét. Ki bántja társnőimet, 
akiknél nem vagyok egy hajszállal rosszabb? Te pici 
élet itt a szivem alatt, de gyűlöllek. De szeretnélek 
kilökni a testemből. Mit keresel itt, alkalmatlan idegen ? 
Ki hivott, ki keresett? Avagy a leggyönyőrterhesebb 
pillanatnak ez az á ra?  Megbosszulom magam boldog
ságrontó jövevény. Megölöm magamat és ezzel megöl
lek téged. Maradj itt a szivem alatt, amig a  föld férgei 
le nem rágnak testemről. Nem, nem, a szabad eget, a 
kacagó napsugarat ne lásd meg, ne élvezd.

— Madonna, — milyen különös, hogy semmi áhi-



tatot e helyen nem érzek. Úgy jöttem pedig ide, hogy 
lelkemet vissza fogod adni; hányszor sírtam el előtted 
szűzi álmaimat és nyugalmat találtam és mindig azt 
hittem, hogy mosolyogva bókolsz felém. És most látom, 
hogy hideg és halott vagy és nem tudsz segíteni raj
tam. Segítek hát magamon. Jövel megváltó halál, vidd 
magaddal ezt a beteg szívet és e beteg szívvel álmaimat.

Mária hirtelen elhatározással felkelt, kinyitott egy 
kis dobozt és lassan ajkaihoz emelte.

E pillanatban valaki megragadta kezét.
— Leányom, mit művelsz itt e szokatlan órában?
Mária tágranyilt szemekkel meredt a férfiúra.

Szerzetescsuha volt rajta, arcát nem láthatta, mert ho
mályban állt, de hangjának melege és frissessége csak 
egészen fiatal férfiúé lehetett. Ismerős melódiákat vélt 
szavaiban felfedezni. A szerzetes annyira megszorította 
csuklóját, hogy a doboz a templom padozatára esett.

— Ismerem sötét szándékodat gyermek, mi birt 
rá erre a végzetes lépésre?

— Atyám, vétkeztem az Isten ellen, vétkeztem az 
emberek ellen, becstelenné lettem a világ szemében, 
m eg akarok halni.

És térdeire rogyván fuldokló zokogás között gyónta 
m eg rettenetes bűnét. A szerzetes a gyónás alatt néha 
meg-megrázkódott. Majd lágy, muzsikáló hangon így 
kezdett beszélni Máriához:

— Az Isten törvénye, szomorú gyermekem nem 
az emberek törvénye. Amit az emberek Isten törvényé
nek mondanak, azt jórészt maguk csinálták. És amikor 
Isten nevében Ítélkeznek, a maguk Ítéleteit erőszakolják 
reánk. Láttad az Istent? Beszéltél az Istennel, hogy azt 
hiszed, elvetett téged? Az Istennek egyetlen törvénye
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v a n : a szeretet! Nem ítéleteket tart ő, hanem a Mária 
Magdolnákat és a parázha bűnbánó asszonyokat gyógyit- 
gatja. Az emberek megvetése sújt ? Ki tart téged itt a for
mák világában? Menj idegen világtájak alá, ahol senki nem 
ismer és kezdj új életet. Neked nem szabad meghal
nod magadért, ifjúságodért, de azért az életért sem, 
amely a szived alatt van. Az nem a tied, hanem a 
világegyetem alkotójáé, minden életek teremtőjéé. Ez 
a kicsi élet lesz majdan a te vigasztalásod. Pici, húsos 
ajka olyan dalokat dalol majd neked, amilyeneket még 
soha nem hallottál. Boldog anyaságod elmossa majd a 
szégyent lelkedről és talán egykor felmagasztal azok 
előtt, akik ma követ dobnak reád.

— Kicsoda vagy te atyám, hogy az élet igéi foly
nak ajkadról?

— Szerencsétlen hajótörött, mint jómagad, aki 
néhány hét előtt ugyanezen a helyen állt, ugyanezzel 
a szándékkal. Ugyanide sodortak engem is az emberi 
formák, a megszokás, a konvencionális hazugságok. 
De az Isten megfogta kezemet és én neki adtam életemet.

— Atyám, a te hangod oly meleg, oly ismerős.
— Ne igyekezz a kámzsán keresztülhatolni. Em

berek számára meghaltam és csak annak szentelem 
életem, hogy a szerencsétleneket felemeljem. Hogy meg
mutassam, milyen balgaság azt hinni, hogy csak a test
nek, csak az anyagi világnak vannak örömei. Hogy 
megmutassam, milyen mérhetetlen kincsek tárházára 
bukkanunk, ha önlelkünkbe merülünk el és milyen bol
dogság a szellem szerinti életet élni. — Nagyot vétkez
tem egykor én is. De talán nem annyira én, mint a 
világ, amely odaállott közém és egy lény közé, aki ne-



kém az életet jelentette. Csókjának az ize itt ég még 
ajkamon, lelkem átkozta a pillanatot, amikor öt meg
láttam. És azt hittem, nincs más választásom, csak a 
halál, hogy életem rongyabb a halálnál, amióta elmen
tem tőle. Talán megbocsátott nekem. Nem választottam 
a halált, mert megismertem, hogy az emberi formasá
gok hazugok és az emberi társadalomnak nincsen joga 
az egyén életfutását megszabni és korlátok, bilincsek 
közé verni. És azóta egyedül a golgothai mester szab 
nekem törvényt.

— Atyám . . .
— Ne szólj leányom, a holtakat életre kelteni nem 

lehet. Fogadd meg tanácsomat, merülj el önlelkedbe, élj 
magadnak. Különben is van életcélod, élj gyermeked
nek és hiszem, boldog leszel.

A szerzetes elengedte a leány kezét és lassan 
elindult. Magas alakja mindinkább elveszett a templom 
homályában.

Mária kiáltani szeretett volna. Iszonyú gyanú éb
redezett benne. De mire ajka megnyílt volna, a látomás 
eltűnt. És vele eltűnt az utolsó férfi életéből.

Pillanatig visszatért ugyan a nehéz gondolat, ami
kor lábai előtt fehér, lisztszerű port látott. De aztán 
valami megmozdult a szive alatt és ő ujjongva sietett 
az új élet elé.



A tolvaj.

A Lipótkörúton néhány árva gázlámpa pislákolt. 
Éjfél régen elmúlt. Mikuska Ádám a Csáky ucca sö
tétjéből kikanyarodott és lassan, bizonytalanul a Margit 
híd felé tartott. A szitáló esőben egy lelket nem látott. 
Még a sarki rendőr is valamely enyhet adó kapu alá 
húzódhatott. Jobb is volt, mert még részegnek nézhette 
volna Mikuskát, olyan ingatag, olyan tétova volt a já
rása. Körülbelül a híd közepére érhetett, amikor megállt,, 
feltűrte kabátja gallérját és a Dunát nézte. Azaz nézte 
volna, mert látni nem látott semmit, csak hallotta a  
hullámok barátságtalan csapkodását, amint a híd pillé
reihez vágódtak. Két hónap óta minden éjjel megállt 
ezen a helyen és mindig azzal a szándékkal jött, hogy 
gyötrelmes életének véget vet. És minden éjjel egy napi 
haladékot adott magának. Hátha addig minden meg
változik.

Mikuska Ádám a nagy összeomlás után eladta 
kis házát, kis szőllejét Szilágyban, búcsút mondott zi
lahi hivatalának, elköszönt a „Kis korhelyek“ asztaltár
saságától, felcsomagolta kis ingóságát, vette feleségét, 
két szöszke gyermekét és feljött Budapestre osztozkodni 
a  nagy nemzeti gyászban. Dehogy maradt volna ő Szi
lágyban, dehogy szolgált volna azoknak, akik így bele-



martak nemzete testébe. Ez még az elején volt. Szíve
sen fogadták, el is helyezték Budapesten, az V. kerü
leti adóhivatalban. De azután mindjobban elszaporod
tak a jövevények. A világ négy tája ontotta a főváros 
felé a menekülteket és mindig többen és többen voltak,, 
akikkel kenyerét meg kellett osztania. Végre az állam 
a terhek alatt roskadozni kezdett, jött a tisztviselőre- 
ductio és annyi szegény társával együtt Mikuska is a- 
„B“ listára került.

Azóta fél év telt el és Mikuskának még mindig 
nem volt állása. Lassan elfogyott minden, amit hazulról 
hoztak, egyik bútordarab a másik után mondott a ház
nak búcsút és két hónap óta ijesztő volt a nyomor 
Mikuskáéknál. Két hónap óta minden reggel azzal in
dult el hazulról, hogy vagy kenyeret talál, vagy a Du
nába öli magát és két hónap óta hajnalban mindig er
ről a helyről ballagott sután, gyáván, szégyenkezve 
haza.

De ma erős akart lenni. Dacosan hallgatta a hul
lámok haragos, komor hömpölygését. Gyorsan végig 
futott egész életén, gyermekkorán, a szilágysági réteken,, 
erdőkön, ifjúkorán, gondolatban megsimogatta még egy
szer hű asszonyát és szöszke gyermekeit és azután a  
korlátra kapaszkodott. Szinte ég és föld között lebegett 
már, amikor arra gondolt, hátha a holnapi nap meg
váltást, szabadulást hoz és szégyenkezve, bizonytalanul 
visszalépett a hídra. És megtapogatta magát, mint két 
hónap óta minden éjjel és örült, hogy még életben van,, 
hogy a víz fenekének piszkos, nyálkás hínárja nem 
rakódott még tagjaira.

De miért is ölje meg m agát? Nincs-e joga neki 
is az élethez, mint más halandónak? A jóléthez, m int



-a többi bővelkedőnek? A farkas elragadja a róka, a 
sas a holló zsákmányát, ha éhezik! Elragadja ? Megöli, 
ha ellenáll. Miért éhezzen ő ?  Miért hű asszonya és 
szőke gyermekei? Mert a kétségbeesés elűzte szülő
földjéről? Nem, és százszor nem! — Vad elszántság 
ült szivére. Ha most valaki elébe jönne, talán . . .  talán. . .

Mintha a sors gondolataira felelni akart volna, 
. . .  a pesti hídfő felöl kocsizörgés hallatszott. Mikuska 
maga sem tudta, mit csinál. Mint egy hiuz, mint egy 
vadmacska lapult meg a korlátnál és amikor a kocsi 
»elrobogott mellette, utána rohant és a két hátulsó ke- 
íé k  közé kapaszkodott.

A kocsi gyors ütemben sietett a Margit körúton 
végig és a Széna-térre érve az Ostrom ucca meredek 
feljárója előtt hirtelen megállt. Mikuskának csak annyi 
ideje volt, hogy egy gyümölcsösbódé mögé húzódjék. 
Egy női hang ütötte meg fülét, amint a kocsissal szót 
váltott. Nyilván alkudott a fuvarra. A kocsi lassan meg
indult, vissza Pest felé és az egyetlen gázlámpa fényé
ben Mikuska elegáns hölgyet látott az Ostrom úccán 
ölfelé kapaszkodni. Nyomába szegődött. A harmadik 
háznál utólérte. Az asszony a lépések zajára visszafor
dult, halkan felsikoltott. Mikuska megragadta csukló
já t, majd másik kezét a szájára tapasztotta.

— Asszonyom, nincs időm magyarázatot adni. 
Rettentő nyomorban vagyok. Ide minden értékes tárgyat 
f ia  mukkani mer, megfojtom.

Teljes sötétség volt. A tolvaj az áldozat arcát nem 
iláthatta. A következő jelenet teljes némaságban folyt le. 
A hölgy a falhoz szorítva átadta kis kézi táskáját, női 
arany  óráját, gyűrűit, karperecét és végül fülbevalóit.

— Parancsolja a bundámat is?  — szólt ismét.



magához térvén — és már vetette is le. Majd Mikuska’ 
mellől, aki az értéktárgyak átvételével volt elfoglalva, a 
közeli kapualjba ugrott és csöngetett. Mikuska a pré
mes bundát a földön hagyva zsákmányával eltűnt a= 
sötétben.

II.
Mikuska futás közben a kis női táskába gyömö

szölte a lopott holmit. Kifulladva, holtrafáradtan ért hazav 
A kis, szegényes szobában még minden csendes volt.. 
Az alvók szabályos, néha szakgatott lélekzése törte meg 
csupán a hajnali csendet. Mikuska remegve, óvatosan 
kihúzta ágya alól régi katonaládáját, bedobta a zsák
mányt, lezárta a ládát, eltette a kulcsot és ruhástól 
vackára dilit. Az álom kerülte szemeit. Őrületes gon
dolatok kergetődztek agyában.

Loptam ! — döbbent az agyába. Védtélen nőt tá
madtam meg orvul, gyalázatosán. Micsoda Sátán lopa
kodott a szivembe, hogy én, Mikuska Ádám erre vete
medhettem. Én, Mikuska Ádám, a szilágysági Mikuskák 
véréből, akiknél becsületesebb emberek sohas«m éltek* 
az Érmelléken. Emberek csúfja én, hogy nézek majd 
reggel tiszta asszonyomnak, szöszke gyermekeimnek 
szem ébe? Mit tegyek? Visszaadjam a rabolt holm it? 
Vagy a rendőrségre menjek? Mikuska, te nagy hős 
voltál a nagy háborúban, de a Duna ugye meghaladta 
hősiességedet? A D una? Mernél e visszamenni az. 
Ostrom uccába? Az ismeretlen nőt megkeresni, akit oly 
gáládul megtámadtál ?

Kinos töprengését halk sóhaj szakította meg, A 
reggel beszűrődött a szoba egyetlen ablakán és M ikus- 
káné kinyitotta a szemeit.

— Itthon vagy Ádám? Csakhogy itthon vagy drága



•szivein. Mikor jöttél ? Régen ? Vagy most e pillanatban ? 
Óh szegénykém. Csurom viz vagy. No gyere, hadd vet- 
kőzfesselek lelkem. Ne búsulj, jó az Isten, tegnap me
gint keresiem valamicskét. Lesz meleg kávé, zsemle 
reggelire. No ne nézz olyan idegenül. Mi bajod szen
tem ? Mondd, hogy nem aludtál, mondd, hogy ismét 
munkát hajszoltál hajnaltól hajnalig. Ne vesd meg az 
én szerelmemet. Mi ér neked többet, gazdagság, va
gyon, vagy ami szeretetünk? Tekints gyermekeidre, ez 
a  gazdagságod!

— Óh, nem gazdagság kell nekem asszony, csak 
a nyomort nem tudom látni. Mondd, óh mondd, van 
Isten, ha egy boldog családi fészek feldúlását, fiókáink 
éhezését, talán nyomorult pusztulását is elnézi?

Mikuska felüvöltött mint a sebzett vadállat és asz- 
szonyt, gyermekeket otthagyva kirohant ismét a világ
város rengetegébe. Ekkora kétségbeesés még sohasem 
volt benne. Mintha valami láthatatlan kéz apró tűkkel 
szurkált volna állandóan agyába. Nem tudta, hova, 
merre megy, nem látta, hogy emberek nyüzsögnek kö
rülötte, hogy néha csodálkozva állnak meg és néznek 
•utána. Az Oktogon téren majdnem elgázolta egy autó. 
A Lövölde téren neki ment egy gyümölcsös állványnak. 
A kofa éktelen lármája kissé magához térítette és még 
a fasor végén is hallani vélte, hogy részeg disznónak 
Tnevezik. Végül a Városliget egy padján kötött ki. Nem 
tudta, meddig ült itt. Lassan egy fixa idea hatalmaso
dott el rajta, üldöztetéstől kezdett félni. Már ismét futni 
szeretett volna, amikor valami váratlanul lekötötte fi
gyelmét.

Egy férfi már ismételten elsétált mellette és erő
sen fixirozta. Hol láthattam ezt az arcot ? — töprengett



Mikuska. A férfi újra megfordult, de most határozott 
lépésekkel közeledett.

— Bocsánat — szólt a közelébe érve — nem Mi
kuska Ádámhoz van szerencsém?

— Mindenesetre az vagyok és úgy rémlik, mintha 
ismerném Önt.

— Ádám, nem ismersz?
— Balázs, te volnál?
— Na hál’ Istennek, hogy megismersz. Már közel' 

egy órája járok itt fel és alá. De nem mertelek meg
szólítani, nem láttam arcodat, annyira magad elé néztél. 
Ádám, te nem úgy nézel ki, mint hajdanán a Szilágy
ságban. Neked valami bajod van. Lerí az arcodról.- 
Meg aztán a külsőd is olyan különös,. .  hogy mond
jam . . .  ne haragudj Ádám . . .  olyan elhanyagolt. Mi
lyen fess gavallér voltál Ádám. Ha van bizalmad hoz
zám, légy őszinte, hátha segíthetek?

Ádámot annyira meglepte ez a találkozás, hogy 
eleinte szóhoz sem tudott jutni. Egy ember a Szilágy
ságból és hozzá legjobb barátainak egyike.

— M i. . .  mit keresel te itt Budapesten ?
— Azt hiszed, csak neked szabad az Érmelléké

hez hűtlennek lenned? Én is odahagytam mindent, én 
is eljöttem együtt búsulni és szerencsét próbálni, ügy 
látszik, nekem jobban is kedvezett a szerencse.

A két barát a találkozás első meglepetése után a 
múltba temetkezett. Budapest eltűnt a közelükből és a 
szilágysági rétek meleg szénaillatát, az érmelléki borok 
pompás zamatját érezték. Hosszú, hosszú beszélgeté
süknek nem akart vége szakadni. A Városliget mind 
népessebbé lett. A napos délután kicsalta az em bere-



két. Gyerekek hancuroztak előttük a porban. És a jó 
barát rátette kezét Ádám karjára:

— Most pedig tudni akarom sorsodat!
Mikuska Ádám gyónni kezdett. Az utolsó hónapok

keserűségei ismét felvonultak előtte és gyakran közel 
volt a zokogáshoz. Beretvás Balázs őszinte meghatott
sággal hallgatta a szomorú, de a nagy összeomlás óta 
egyáltalában nem szokatlan történetet. Mikuska a Du
mánál naponként tett látogatásait sem hallgatta el. De 
hirtelen elnémult, amikor az utolsó éjszaka jutott 
eszébe.

— Nemes barátom, ezen a sorson változtatni kell és 
változtatni fogunk. Mondhatom, én szerencsésebb vol- 
stam. Tudod, volt csekélyke vagyonom, elég ahhoz, 
hogy valamihez kezdjek. Budapestre jöttem, betársul
tam tőkémmel egy akkor még szerény iparvállalatba. 
Keféket gyártottunk. Közben elvettem cégtársam leányát 
feleségül, a láncokat szorosabbra fűztük, az üzletet 
.kibővítettük és ma ez iparágban az elsők vagyunk 
.az országban. Nemcsak, hanem exportra is dolgo
zunk és nagy reményekkel tekintünk a Balkán felé. 
Mit gondolsz, ebben az üzemben, amelyben ma 130 
munkás és tizennégy hivatalnok dolgozik, nem használ
hatnánk olyan józan, becsületes, puritán embert, ami
lyen te vagy? Nem erőltetlek, de azt hiszem, a szá
m odra megnyitná ismét a tisztes polgári élet lehető
ségeit.

— Óh Balázs, hogy köszönjem meg jóságodat?
— Semmi hálálkodás, ma olyan világot élünk, 

iiogy sohasem tudjuk, mikor szorulunk embertársunkra. 
Te nálunk dolgozni fogsz és mi megfizetünk. Ez az 
«egész. Holnap jelentkezhetsz az újpesti telepen.



A két jó barát karöltve haladt a város felé és alig 
tudtak elválni, annyi kölcsönös mondanivalójuk volt.- 
Amikor elváltak és Mikuska hazafelé indult, az egész 
közelmúlt a háta mögött volt és a boldog jövendő gon
dolata, érzése áradozott szivében.

Mikuska ujjongva toppant a szobába, de senkr 
nem volt otthon, asszony és gyermekek valahol a Du- 
naparton levegőzhettek. Szinte bosszúságot érzett, hogy 
az asszonnyal nem tudta örömét azonnal közölni. Szét
nézett a szobában és egyszerre... rémülten hökkent vissza. 
Katonaládájának egyik sarka kikandikált az ágy alól.

Remegő kezekkel vette elő a kulcsot, kinyitotta a 
ládát és kivette a rablott kincseket. Belenyúlt a pici 
bőrtáskába és elsőnek egy névjegy akadt a kezébe. 
A világosság elé tartotta és olvasta:

LE N G V Á R Y  M ÁRIA
a V íg s z ín h á z  m ű v é s z n ő je

B U D A P E S T
Ostrom ucca 12.

A bőrtáska kiesett Mikuska kezéből.

III.
Mikuskáék a hónapos szobából ismét rendes pol

gári lakásba költöztek. A jólét észrevehetően meggöm
bölyítette ismét a szöszke gyermekek arcát. Mikuskáné



is csakhamar rendbejött és az életet józanul, csönde
sen, becsületesen folytatták ott, ahol valamikor abba
hagyták.

De Mikuska nem volt a régi. Kötelességét telje
sítette mint régen, de kedélye nem tért vissza. Felesége 
eleinte az átélt nyomorúságnak tulajdonította ezt, hova
tovább azonban mind nagyobb aggodalommal figyelte 
urát. Szeretett volna leikébe hatolni, de a mindig nyilt 
és beszédes Mikuska összehúzta lelke függönyét, le
eresztette a vasredőnyt, mint a színházban az utolsó 
akkordok elhangzása után.

De belül sebes volt a lelke. Az Ostrom uccai je
lenettől nem tudott többé elszakadni. És most, hogy 
áldozata nevét ismerte, százszor gyötrőbb volt az élete. 
Oh hányszor látta boldogabb napjaiban a művésznőt a 
Vigszinház deszkáin. Még arra is emlékezett, hogy évek
kel azelőtt diáktársaival milyen parázs tüntetést rende
zett a művésznő mellett, amikor az egy nagy botrány 
középpontjába került és a nyárspolgári közvélemény 
pálcát tört felette. És ő, éppen ő emelte fel kezét ifjú
kora titkos álma ellen. A gondolatot elviselhetetlennek 
-találta. Gyakran közel volt hozzá, hogy Beretvásnak 
mindent elmondjon. Máskor meg feleségének akart 
gyónni. Majd meg föl akarta keresni a művésznőt, hogy 
bűnét jóvátegye. De a hősi vonásokat elhalkította, el
tűntette benne a nyomorúság, amely az embereket 
vagy hősökké, forradalmárokká, vagy alázatosakká, 
•csöndesekké teszi. Mikuskánál az utóbbi volt az eset.

És mialatt a bűntudat égette, marcangolta lelkét, 
^mindjobban eltávolodott a megoldástól és . . .  a rablott 
•kincsek érintetlenül pihentek a katonaláda fenekén.



IV.
A véletlen azután meghozta a megoldást. Beretvás 

Balázsék fényes estélyt adtak. A budapesti művészvilág 
találkozott ebben a házban. Mikuska is ott volt nejé
vel. És a vendégek között megpillantotta Lengváry Má
riát. Mikuskán olyan izgalom vett erőt, hogy csaknem 
elájult. Azután lassan lehiggadt és elhatározta, hogy 
véget vet gyötrelmeinek. Határozata megmásíthatatlan 
volt. A régi időkre emlékeztető dacos keménység ült 
az arcára. A művésznőt valóságos udvar vette körül. 
Politikusok és művészek, katonák és pénzfejedelmek 
siettek hódolatára. A művésznőnek mindenkihez volt 
pár kedves szava anélkül, hogy bárkit is különösen 
kitüntetett volna. Csak egy abbéarcú, sápadt fiatalem
beren — alighanem poéta féle lehetett — felejtette a 
szokottnál hosszabb ideig szemeit. Pillanatnyi csend 
állott be és ezt a csendet használta ki Mikuska.

— Művésznő — szólt halkan — valami Önt ér
deklő közölni valóm volna.

A művésznő csodálkozva nézett az idegen férfiúra.
— Parancsol, Uram ?
— Csak négyszemközt művésznő.
Lengváry Mária kivált a rajongók köréből és Mi- 

kuskától követve egy kis mellékhelyiségbe lépett.
— Művésznő — kezdte Mikuska — emlékszik 

még arra az estére a Vigszinházban — gondolom nyolc 
éve volt — amikor a közönség botrányt rendezett az 
Ön személye körül ?

— Amikor kifütyültek és hagymakoszorúval do
báltak? Óh ki tudná azt elfelejteni ?

— Akkor emlékszik bizonyára arra is, hogy egye



temi hallgatók egy lelkes csoportja diadalmenetben ki
sérte Bálvány uccai lakására. Emlékszik művésznő?

— Igen . .  . igen. A diákok megálltak ablakom 
alatt és én hálás, könnyes szemekkel dobtam csókjai
mat feléjük.

— Azoknak a diákoknak én voltam a vezérük.
A művésznő arca kitüzesedett az emlékezéstől. 

Meleg érdeklődéssel nézett Mikuskára.
És . . .  és ? . . .

— És azóta nyolc év telt el, művésznő. Szépsége, 
ifjúsága ma is ugyanaz, művészete a világ első csillagai 
közé emelte. Én meg, az égfelé törő ifjúság vezére nyolc 
év alatt elszürkültem, eltűntem a vidék százezer szürke 
hivatalnoka között. És azóta nem láttam. Azaz egyszer 
. .  . találkoztunk . . .  de nem ismertem meg. Emlékszik 
művésznő ? . . .  Egy esős . . .  tavasz i. . .  hajnalon . .  . 
valaki a sötétben . . .  nyomon követte . . .  az Ostrom 
uccában . . .  brutálisan megtámadta . . .  és . . .  és ki
rabolta . . .

Mikuska térdre esett.
— Talán csak nem ? . . .
— De igen művésznő, én voltam az az aljas em

ber. Öh, ha tudtam volna, ha tudtam v o ln a . . .
— De mondja csak, hogy sülyedhetett idáig? 

Hogy feledkezhetett meg ennyire magáról ? . . .
Mikuska lázasan, el-elcsukló hangon beszélte el nyo

morúságát az Ostrom uccai rablótámadásig. Azután 
sorsa jobbrafordulását, Beretvással való találkozását. 
Majd így fejezte be:

— Művésznő, kincsei érintetlenek ma is, bármely 
pillanatban átadhatom. És most tegyen velem, amit akar.

Könnyes szemeit Lengváry Máriára emelte. A mű



vésznő eleinte félelemmel, majd csodálkozással és ér
deklődéssel nézett reá.

— Barátom! Maga valamikor olyan nagy dolgot 
cselekedett velem, hogy azt sohasem tudom eléggé 
meghálálni. Mert ha az az egyetemi ifjúság nincs, a 
hálátlan publikum engem örökre visszavonulásra kény- 
szerített volna. Ma m$r senki nem beszélne rólam. 
Ezért hálából szivesen elfelejtem az Ostrom uccai éj
szakát. Nemcsak, hanem az ékszereket is emlékbe ha
gyom, amit annál is inkább megtehetek, mert egytől 
egyig hamisak. Csak nem gondolja, hogy hajnali sö
tétségben igazgyöngyeimmel kocsikázom haza Buda 
legsötétebb negyedében! Még az a bunda is, — szólt 
a művésznő kacagva — amelyet ijedtében a földön fe
lejtett, hamis prémmel volt beszegve.



Vadosfa.
(Történelmi elbeszélés a magyar protestánsok üldöztetése korából,

1753-ból).
1.

A vadosfai templom keresztje meg-megcsillan a 
leáldozó nap sugaraiban, mintha e sugarak még egyszer, 
utoljára glóriával akarnák körülfonni a keresztyénség örök 
symbolumát. Oly nyomott a hangulat. Alkonyi fáradtság 
nyomai szállnak le lassan, nehezen az egész falura, 
mintha ólomsúlyú téli köd nehezednék reá és szét- 
téphetetlen gyűrűkkel vonná körül a parányi, fehérre 
meszelt viskókat. Az egész képet a természet űgylátszik 
id. Radó László és fia számára teremtette, oly jól be- 
illenek a környezetbe. A nemesi kúria udvarán állanak 
s a hanyatló nap búcsúcsókjai szelíden simulnak bá
natos arcredőikhez. A halvány, ragyogó templomkereszt 
mintha-szólni akarna hozzájuk.

— Nézd atyám a keresztet, a hanyatló eszmét 
siratom benne. Végtelen fájdalom vesz erőt rajtam. Hát 
azért küzdöttek őseink két századon át a hitszabadságért, 
hogy annak diadaljelei egyenként menjenek át a jog
bitorlók kezeibe ? Uram, tekints le ránk, a te öröködbe 
pogányok ültek. Nem tudom tovább nézni e jajjokat. 
Jobbágyainkat nap-nap után hurcolják a legkülönfélébb 
ürügyek alatt Kapuvárra, Kereszturra. A községek piacai 
nap-nap után hangosak a megkorbácsolt emberek jaj
kiáltásaitól. S mindez azért, mert nem hajtunk térdet a



régi hit fanatizmusának. És minden törvény és minden 
befolyás hasztalan. Ha tudnók, mért ver úgy az Isten 
minket, tán könnyebben viselnők e nyomort. De igy a 
gyötrő kétségekbe kerget, hogy meddig fog ez átok 
reánk nehezedni. Messze vidékekig mindenütt lefoglalták 
templomainkat. Egyedül Vadosfa dicséri még szabadon 
az Istent. Nagyon bánthatja ez Kisfaludy Balázs uramat, 
mert addig járt a pozsonyi püspök nyakára, mig ki 
nem eszközölte, hogy Vadosfán elhalt felesége emlékére 
templomot épittethessen. . .  Vadosfán, amely legutolsó 
telkéig és legszegényebb jobbágyáig ami nemesi tulaj
donunk, amit évszázados jog és törvény nekünk biztosit 
a család magjaszakadtáig; amelynek utolsó lelke is a 
nagy Luther eszméitől hévül. S a felszentelési ünnep
ségre az egész környék lakósságát megmozgatják és 
lamentációkkal, processiókkal fognak falunkon át a 
templomig vonulni. Véres napokat látok magam előtt. 
Népünk nyugalmát ez annyira fel fogja dúlni, hogy 
veszedelmes zavargásokra lehetünk elkészülve. De hi
szen Kisfaludy uramnak csak ez a célja. Okot keres 
arra, hogy rátörjön népünkre, amelynek boldogságát 
rég irigyli. Istenem, vaj’ ne volna igazam.

— Fiam, Szent István napja messze még, akkor 
készülnek az új kápolnát fölszentelni, addigra tán sikerül 
Főtisztelendő Fábry Gergelynek ezt a veszedelmet fa
lunkról elhárítani. Igaz, a népet már most is csak nagy 
nehezen tudja fékentartani. Multkorában, amikor a 
templomi oltárszenteket hozták társzekereken, kicsiny 
hija, hogy a nép vasvillákkal ki nem kergette a szállí
tókat a faluból. Jobbágyaink jobban irtóznak ezektől, 
mint amennyire régen a török csapástól féltek. Te a 
leáldozó keresztben a hanyatló eszmét siratod ? Kétségbe-

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 11



ejt a jelen szenvedése? Nem tudod-e, hogy a Krisztus 
keresztje akkor lett világeszmévé, amikor a Mestert 
ütötték rá?  Nem érzed-e, hogy a szenvedések viharai 
megacéloznak bennünket, hogy utolsó templomunk romba 
döntése nem jelentheti egyúttal egyházunk bukását is?  
Krisztus egyháza akkor volt mindig legnagyobb, amikor 
a legkisebbnek tartották. Bátorság fiam, nekem volna 
okom elcsüggedni, mert én bajosan fogok jobb időket 
megérni. De te előtted hosszú élet fekszik még, 
boldogabb jövő reményében veheted fel a küzdelmet 
elleneinkkel.

E végszavak oly bizonytalanul, reszketegen tódultak 
az öreg ajkáról, mintha maga sem akart volna nekik 
hitelt adni. Élte alkonyán annyi csapás érte már, hogy 
nem igen volt ereje fiát megvigasztalni. A fiú dacosan, 
keményen folytatta:

— Boldog jövőt nem keresek. Epedve lestem az 
évek folyását, reszkető őrömmel gondoltam az áldásra, 
amely agyongyötört népünkre alászáll, ha a reformáció 
eszméi áthatják. Világosság, szabadság szellemi és 
anyagi téren, polgári jogok kiterjesztése a vért izzadó 
föld népére is, egyetértés vallási, politikai, nemzetgaz
dasági téren . . .  micsoda végtelen távlata az áldásoknak... 
s  ime, már az elején szinte romokban hever minden. 
Miért nem vagyok tárogató hívó szava, hogy a régmúlt 
ködéből a Bocskayak szellemét idézzem? Miért nem 
vagyok szélvihar, hogy zúgó szavammal beleordíthassam 
milliók fülébe: Törjetek magatoknak utat a középkor 
éjszakáján keresztül a világosság eszméjéhez. Hogyha 
lángostor vo lnék ...

— De édes fiam, hova ragadnak féktelen indula
taid ? Szinte képes volnál magaddal ragadni, ha öregedő



ideghúrjaimat még egyszer fel tudnám ajzani. De az én 
lelkem zenéje mélabús, siri álmok után vágyó. Hiába 
toporzékolnak trombitaharsanáskor bensőm vad paripái, 
elfáradt csontjaim nem viszhangozzák, összeesnek, mint 
hóhullásra az elvénhedett, korhadó fa zörgő ágai.

Az ifjú zilált hajjal, fuldokló mellel kereste apja 
tekintetét, mintha mégegyszer lelket akart volna lehelni 
a hidegülő vonásokba, de az öreg feje talán a tekintet 
súlya alatt lassan, fáradtan hullott alá a mellére.

Egyenként kigyuladtak az örök mécsesek. A ke
leti égen felragyogott az esthajnali csillag, az ellenkező 
oldalon egy elfáradt égi vándor bukott alá a mélybe.

II.
— Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és hábor

gatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak 
ellenetek én érettem. Ez a mi helyzetünk is, kedves 
testvéreim 1 Az ordító ellenség gyűlölettel járja körül 
várainkat, szidalmaz bennünket, istenkáromlóknak, eret
nekeknek nevez s alig várja, hogy ismét a mág
lyára hurcolhasson, keresztre feszíthessen, mint azt ő- 
seinkkel tette nem egy esetben. És m égis. . .  nekünk 
mindezt zúgolódás nélkül kell fogadnunk. Az Ur útjai 
kifürkészhetetlenek. S éppen azokat sújtja mindig leg
súlyosabban, akiket szeret. A gyémántnak csiszolás, a 
léleknek izgalom, súrlódás, csapás kell, hogy valódi, 
nemes tartalma napvilágot lásson. Tűrjünk azért, ne 
gördítsünk semmiféle akadályokat ellenségeink elé ter
veik kivitelében. Mert hisz ők csak ezt akarják,..  hogy 
ellenálljunk nekik, hogy azután minden felelősséget reánk 
hárítva falunkat felperzselhessék, szeretteinket megkí
nozhassák, minket börtönbe vethessenek, templomunkat 
elvehessék. Én édes népem, amelynek majdnem minden

n»



egyesét én magam neveltem, ősz papod még egyszer 
kér, fogadd meg jó tanácsát, ne ingereld az ellenséget. 
S akkor talán az átok súlya leesik ismét vállainkről s 
ismét a régi boldogságban folytathatjuk életünket. Fel 
a fejekkel hiveim, az Isten nem hagy el, az Isten megsegít.

Fábry Gergely végzett; a hívek néma csöndben 
hagyták el a templomot.

Kicsiny csoport tartott a piac felé, meghányván a 
szót, amely a templomban esett.

— Színigazság lehet főtisztelendő uram beszéde
— emelé a szót az egyik — de mán népünk állapotja 
olyan, hogy azon a türelem semmit sem segit. Ásót, 
kapát a kezünkbe, oszt álljunk a falu két végire s meg
látjuk, begyün e az a sok nagyúri népség cafatostul, 
szógástul egyetemben.

— Hát iszen mond valamit szomszéd. A keresztúri 
és mihályi határbéliek is addig tűrtek, addig engedtek, 
mig egyszerre csak kitúrták őket templomaikból, házaik
ból, marháikból, minden lábas és lábatlan jószágukból. 
Úgy gondolom, az a mennybéli se irná rovásunkra, ha 
egyszer úgy istenigazábul megvédenők a jussunkat.

— Hallották e atyafiak a legújabb esetet — szólt 
közbe egy harmadik — ami a szanyi határba a luthe
ránus pappal esett meg. A pozsonyi püspök valami pö- 
rös ügyben magáhó citáltatta. Persze a pap, mint afféle 
igaz lutheránus keresztyén csak Fábry Gergely uramnak 
tartozott engedelmességgel. Nem is ment el a citátumra. 
Az urak ezért törvényt ültek fölötte, zsódos katonákkal 
vitték Pozsonyba s azóta se hire, se hamva. Felesége 
és családja meg éhen veszett vóna, ha jó Fábry urunk
— az Isten hogy áldaná meg érte — magához nem 
vette vóna őket.



— Nem az első eset koma. Nem is az utolsó. 
Különb dógok történtek mán ennél és történhetnek ve
lünk is, ha nagy hamar, melegiben hozzá nem látunk 
a  férög elhalásához.

— Ha csak rajtunk múlna — sóhajtott fel egy 
reszkető öreg — de itt van a főtisztelendő úr, mit szólna, 
ha az ő tudta nélkül felfordult világot csinálnánk falu
jában. Tudj’ az Isten, valahányszor deres hajára jósá
gos arcára nézek, önként imára kulcsolódik a kezem s 
úgy gondolom, maga az öreg Péter jár közöttünk. Sze
retnék leborulni és a palástja szélét megcsókolni. El
megy olyankor minden harag a szivembül és elém 
gyünnek a régi-régi. . .  azok az első keresztyének, 
akikről oly sokat beszélt nekünk, akik olyan sokat szen
vedtek az apostolokkal együtt. Hja, ha neki nem kéne 
elszámolnunk. — Az öreg hangja megcsuklott.

Kovács Pista telkinél a férfiak csöndben haza
oszlottak.

111.
Szent István előestéjére jelentették be a megye 

urai érkezésüket. Alkonyat táján hatalmas porfelleg je
lezte, hogy közelednek Vadosfa felé. Ostorpattogás, ri- 
koltozás, nyerítés, vadászebek csaholása közben értek 
a  faluba mind, akiket Kisfaludy Balázs a felszentelési 
ünnepre meghívott. A falu képe olyan volt, mintha ezek 
az urak halotti torára gyűltek volna össze. Még a máskor 
oly kíváncsi fehér nép sem kandikált ki az alacsony 
kerítések mögül. A falu kóbor kutyái ijedten húzódtak 
megszokott menedékhelyükre, a fahidak alá.

A társaság a lutheránus templom előtti téren ütötte 
fel sátorát. Víg lakomába fogtak. Miért is ne ? Mi gond
juk a falu zselléreinek éjjeli nyugalmára, akik a napi



munkától szinte dermedten hajtják fejüket kemény fek
helyükre.

Tüzet raktak. A hirtelen összehordott fahasábok 
sisteregve, pattogva gyultak meg. A láng magasra csa
pott és sajátságos, kísérteties arcvonásokat kölcsönözött 
a tűz körül foglalatoskodó, vigyorgó, kopaszszájú szol
gáknak. A sült malac, a zsiványpecsenye szaga csak
hamar ingerlőén tőlté be a levegőt.

A sátor belsejében emelkedett volt a hangulat. 
Kisfaludy Balázs gúnyos mosollyal az ajkán úgy ült ott 
az asztalfőn, mintha nem is kurtanemesből kivedlet 
főrang, hanem római triumfátor lett volna. A holnapit 
nap örömére itták az áldomást, nem törődvén azzal, 
hogy egyikök-másikuk mámoros fővel az Istent is ká
romolta. Eh mit! A holnapi ünnepséggel úgyis annyi 
fölösleges jócselekedetet szereznek, hogy minden létező 
és létezendő bűnüket levezekelik.

— Igyunk barátaim, éljen az egység, vesszen az 
eretnekség — kiáltott a hős, a mámor dűlt be lő le ...

— Hallgassatok meg — szólt Kisfaludy — óriási 
vámpir voltam az éjjel álmomban. Felkúsztam az eret
nekség mellére, szívtam, szürcsöltem vérét, haraptam, 
martam, cafatokban téptem róla a húst és mindhiába. 
Mennél jobban vájtam magam belé, annál inkább nö
vekedett. Végre oly erőre kapott, hogy egy roppa
nással agyonfojtott engem. Ha babonás volnék, ómennek 
tartanám, de így! Gazdag fogást remélek holnap. Azt 
hiszem a fenevadak lépre mennek.

— E poharat a holnapi sikerre! — szólt közbe 
valaki s a parazitahad üvöltve üdvözölte a hőst.

A kakas szólította már a rózsaujjú hajnalt s a



társaság még mindig együtt ült. A hold ijedten bujkált 
a  rohanó felhőfoszlányok között.

IV.
Radóék háza alját kora hajnalban ellepte a mihályi 

processio. Mint amikor gyümölcséréskor pusztító sáska
had fekszik a vidékre, úgy nekihasaltak ezek a jöve
vények a földnek. Hevenyészett sátrakból a mézeska- 
lácsosok, gyertyások, szentképárusitók egész uccát csi
náltak s nagy hangon kínálták portékájukat. Volt is 
annak már kora reggel keletje. Hiszen minden valamire 
való hívő csak vesz magának egy-két gyertyát, amit 
lelke üdvösségére lesz meggyujtandó; no meg aztán 
egy-két mézeskalácsot, perecet, képet is csak kell vinni 
a  honnmaradtaknak.

De a község belső képe is szokatlanul élénk. Va- 
dosfa férfinépe ma egyakarattal nem vonul munkába. 
A templom körül csoportosulnak; sűrű sorfalakat al
kotnak, mintha valami külső veszély fenyegetné temp
lomukat. De a jövevényekkel szemben, akik sürögnek 
forognak az utcán s különösen a nemesi sátrak körül, 
semmiféle fenyegető magatartást nem tanúsítanak. Ugy- 
látszik, egyedül saját templomuk érdekli. Fábry Gergely 
és az öreg Radó híveik közé vegyülnek s csöndes tü
relemre intik őket.

Az ifjú Radó ezalatt a nemesi kúria ablakából 
nézi a szokatlan nyüzsgést a kert végiben. Arcának egy 
izma sem rándul meg, amikor látja, hogy a kövér le
gelőn micsoda vandali pusztítást végeznek. Oda se neki, 
amikor egynéhány markos legény nekiesik a fakerítés
nek s tüzelőnek való fát tördelnek belőle. D e . . .  szinte 
saját szemeinek nem akar hinni. . .  A tábor közepén 
oltárt emelnek. . .  a gyertyák kigyulnak m ár. . .  a mi-



nistránsok tüzet gyújtanak a tömj énserpenyőbe s a füst 
illata csodálatosképen éppen a templom felé húzódik. 
Radó szédülve támolyog az udvarra.

— Pista, P is ta .. .  hol vagy? — A kis lovászinas 
ijedten rohant elő az istállóból.

— Velem jösz fiam, fölkeressük a mihályiakat. — 
A kerti ajtón át egyenesen a nyüzsgő tömeg közé lép
tek. Hatalmas karlökésekkel ifjú Radó éppen akkor ért 
az oltár elé, amikor a mihályi plébános sátrából kilépve 
a miséhez akart fogni.

— Tisztelendő atyám, az ország törvényei ellen 
cselekszik, amikor a mi ősi birtokunkra oltárt építtet és 
misét akar szolgáltatni. Hivatkozom erre a törvényre, 
hivatkozom emberséges érzésére, figyelmeztetem a kö
vetkezményekre, ha e dolog népem tudomására talál 
jutni. Ha már törvénytelenül beleültek jogainkba, legalább 
meg ne botránkoztassanak bennünket. Az Isten szerel
mére kérem, hagyjanak abba mindent.

— Törvény? Jog? Nekem egyedül a pozsonyi 
püspök uram s parancsolóm. Az ő akarata ami köte
lességünk. Hitehagyó! Apostata! Hogy mer Ön elém 
állani? Félre az utamból! Törődöm is én a falu eret
neknépségével !

— Le kell ütni az istenkáromlót! — ordította egy 
csornai asztalos s a következő pillanatban óriási kava
rodás támadt. Az oltár felborult. Tömjénserpenyő, égő 
gyertya repült feléje. Ütötték, verték, tépték, ahol csak 
érték.

— Gyújtsátok meg a szélső pajtákat, hadd vesszen 
el az eretnekfészek! — kiáltotta egy kurta nemes s csóvát 
tartva kezében nekiesett az első pajtának.

A kis lovászinas fuldokolva ért a templom elé! —



Főtisztelendő. . .  N em zetes. . .  Emberek, az ifiúr. . .  gyújt
ják a falut. . .  Segítség. . .  segítség!

— Emberek, a fiam ! Fegyverre, utánam, mentsük 
meg a falut!

Mint a felkavart méhraj rohant a templom előtti 
tömeg a kúriára. Kinek ami a kezeügyébe esett, azzal 
rohant a kertajtón ki a mezőre. A templom mögött ha
talmas tűzoszlop csapott a magasba. Nem látták ezt 
már a vadosfaiak. Az alattomos jövevényeknek nekiestek 
ütötték, verték őket, ahol érték. Ezek meg tépett zász
lókat, fáklyákat, sátrakat, mindent odahagyva rémülten 
futottak a mihályi országút mentén hazafelé. Mintha a 
vadosfaiak évszázados szenvedésekért egyszerre akartak 
volna fizetni, oly elkeseredetten feküdtek neki az ellen
ségnek. A falu egy pillanat alatt kitisztult. Mire a  nap 
felragyogott a processiósok már a második határban jár
tak. A lihegő jobbágyok egy fa tövében találták meg 
Radó Lászlót, amint véres, összetört fia sebeit kötözgette. 
Kisfaludy Balázsnak és társainak csak annyi idejük 
volt, hogy a falu ellenkező oldalán elvágtassanak. A 
cserben hagyott kápolna tátott szájjal bámult az urak 
után.

V.
Eldőlt a nagy per. A vadosfai 42 jobbágy Eszter- 

házy kazamatáiban maradt. Hiába volt Vittnyédy minden 
ékesszólása. A helytartótanács végzése az ifjú Radó 
ágyánál találta atyját és Fábry Gergelyt. Fábry átfutotta 
a  sorokat.

V É G Z É S
a vadosfai articuláris egyházközség bűnpörében.

A Pozsonyban székelő kir. kancellária a va
dosfai Szent István napi zavargásokat igazsá-



gosan mérlegelve a mai napon a következő 
végzést eszközölte:

1. Radó László és fia, mint akik a zavar
gásoknak értelmi szerzői voltak, nemesi jogaik 
tekintetbe vételével egy-egy esztendei nehéz, 
börtönre Ítéltetnek azon indokolással,

hogy nevezett egyének jobbágyaik fölött 
adott hatalmukkal visszaélve, azokat törvény
telen cselekedetekre ösztökélték; hogy az e- 
gyedül igaz államvallást jogos szabadságában 
erőszakkal korlátozták; hogy a tettlegességig 
fajult összetűzésben, a katholika egyházat leg
szentebb cselekményének véghezvitelében aka
dályozták és az összetűzésben maguk is tettleg 
részt vettek.

2. Fábry Gergely kerületi superintendensi 
és vadosfai lelkészi állásától örök érvényüleg 
raegfoszttatik azzal a hozzátevéssel, hogy ne
vezett az Ítélet jogerőre emelésétől számított 
48 órán túl sem superintendensi, sem lelkészi 
jogait többé nem gyakorolhatja, a községet ez 
időn belül súlyos büntetés fenyegető terhe 
alatt elhagyni köteles. Különös kegyelemképen 
azonban megengedtetik neki, hogy más arti— 
kuláris helyeken prédikálhasson.

I n d o k :
Mivelhogy nevezett egyén dacára annak, 

hogy tehette volna, híveit ballépésük követ
kezményeire sem kellőleg nem figyelmeztette, 
sem a zavargás kitörésekor őket visszatartani 
nem igyekezett.

3. Azon 42 jobbágy, akik hiteles tanuk val-



lomása alapján a tettlegességben leginkább ki
tűntek s egy emberhalálnak is okozói voltak, 
minden további részletindokolás nélkül 6—6 
esztendei nehéz várfogságra Ítéltetnek.

4. A vadosfai lutherani confessionalis hívek 
az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy 
esztendőre a templomlátogatástól eltiltatnak.

VI.
A déli országúton egy könnyező nyáj búcsúzik 

pásztorától.
Északra tart egy sajátságos menet. Két marcona 

'katona egy ifjút visz hordágyon. Utánuk egy megláncolt 
•öreg ballag fegyveres őrök között. Az ifjú még egyszer 
visszatekint. A fölkelő nap sugaraiban ragyogó temp
lomkereszt biztatva int a távozó felé, mintha mondani 
akarná: az Eszme örökké megmarad!





D l f t K H I S T Ó R I Á K
(RÉGEN TÖRTÉNT. RÉGEN M EG ÍR T DOLGOK)

TTIoravcsik Dezső (Daki) barátom 
emlékének, aki a kárpáti harcokban 
szerzett halálos sebet és a szarvasi 

temetőben alussza örök álmát.





Régi történet.
A szarvasi Annaliget bejáratához közel áll egy 

százados diófa. Törzsébe körülbelül két ember magas- 
ságnyira nevek vannak bevésve. Az idő a vésett betű
ket kifordította, kirózsásította, de azért még tisztán ol
vashatók: „Penteley József“, „Gulácsi Ferenc“, alatta 
egy szív és benne e név: „Bianka“. E nevektől lejebb, 
mintegy két arasznyira a fa kérgére rászáradt iszapré
teg látható annak jeléül, hogy valamikor ily magasság
ban víz moshatta a fa törzsét. Azonos történetek kü
lönböző verziókkal keringenek e nevekről. A költő, 
maga sem lévén tisztában e nevek eredetével, fantá
ziája segítségével megpróbálja életet lehelni a betűkbe.

I.
Professor Vajda Péter ott bolyongott már a haj

nali órákban az Annaligetben. Hűséges diákjai, kedvenc 
tanítványai Gulácsi Ferenc és Penteley József közrefog
ták a mestert. A májusi nap első sugarai áttörtek a 
fákon. A harmatcseppek miriádjai csillogtak a tavaszi 
füvön. Ott szőkéit a pázsiton egy sárgarigó s szürcsölte 
a harmatcseppeket. S mintha e pazar mennyei ambró- 
ziától megmámorosodnék, vidám diadalénekkel köszön
tötte a Reggelt.

Professor Vajda Péter megállott diákjaival a har



matos fíivön s szótlanul merült el a természet szemlé
lésébe. Lopva tekintettek reá a diákok. Nem merték 
áhítatában zavarni. Szemei követték a sárgarigót, mig 
az a mogyoróbokrok között el nem tűnt. Azután végig
simogatták a nedves füvet és egy fehér margarétavirá
gon rögződni látszottak. Egy kis méhecske szállott a 
margarétavirágra. Szárnyai a nap sugaraiban szivár- 
ványszineket játszottak. Ez fölrázhatta a Mestert meren
géséből. Két meleg könnycseppet törölt ki szemeiből.

— íme az élet magyarázata fiaim — szólott meg- 
hatottan — ime a végok, az istenség.

A diákok meleg szeretettel néztek a Mesterre.
— Mikor ifjú valék, mindent tagadásba vettem, 

ami észokokkal körül nem bástyáztatott. Tehát csak a 
másodlagos okokat becsültem, a végokot elvetettem. A 
kémiai analízis, a fizika rejtett erőinek megismerése 
csak megerősíteni látszott engem föltevésemben. De 
minél mélyebben kutattam a természet rejtett erői után, 
annál inkább be kelle látnom, mily véges, mily korlá
tolt az emberi elme, az ignoramusok és ignorabimusok 
mily tengernyi sokasága tódul a kutató elme elé. Sö
tétben tapogatództam. Az empíria nagyon szűk anyagot 
szolgáltatott. S a hypothesisek ? Miért dolgozik a ter
mészettudomány is hypothesisekkel ? Ez a gondolat 
gyötört és belevetettem magam a hypothetikus tudo
mányok királyának, a theologiának karjaiba. A theologia 
ki nem elégített, mert amit én labilis hypothesiseknek 
tartottam, azt ott positiv tantételekként akarták a cso
dával rám erőszakolni. Ott minden föltevés positivummá 
vált a hivők szemében, de a kutató a magáét meg nem 
találá. Szintúgy a filozófiában sem. Kantnak két meg
magyarázhatatlan csodája: „a csillagos ég fölöttem és



a morál bennem“ ez volt az, amelyen elindultam. Be
lemerültem a csillagok szemléletébe, vizsgáltam az em
berek életét, cselekedeteit; az égről a földre tévedt te
kintetem s amit addig csak sejtettem, mind nyilvánva
lóbbá lön előttem. Kezdtem a végokot keresni s ma 
már tudom, hogy megtaláltam. Amit a természettudo
mány erőnek, a theologia személyes Istennek, a bölcselet 
absolutumnak vagy nem bánom gondolatnak nevez, azt 
én életnek hivom. Az én végokom, az én istenem az 
élet. Ott látom az alkotót eloszolva az Universumban. 
Ott dolgozik talán tudatalanul a fűszálban, a harmat- 
cseppben, a rigó füttyében, saját agyamban és szivem
ben. Az én istenem minden élőben benne van. ó  a 
fában az az erő, amely tavasszal a lombozatot alkotja, 
nyáron a gyümölcsöt érleli, az állatban az az ösztön, 
amely cselekszik és tovább tenyészti a fajt, az ember
ben az a gondolat, amely halhatatlant alkot.

— Hogy van az Mester, hogy ezért a nagyszerű 
tanításért üldözik és bántalmazzák? — jegyezte meg 
Gulácsi.

— Édes fiam, amit az állat- és növényvilág hallga
tagon bizonyít, jaj nekünk, hogyha ezt a mi világunkra, 
az emberek világára is vonatkoztatni merjük. Pantheis- 
tának vagyok kikiáltva és én büszke vagyok e névre. 
A pantheismus tagadásba veszi, hogy a teremtésnek 
koronája is legyen. A pantheismus küzd a subordinatio 
ellen, amelyen mai társadalmi rendünk fölépül. Éppen 
úgy istenséget lát az utszéli hangyában, mint az em
berben. És tagadja a személyes Isten létezését, amely 
pedig a mai társadalmi és állami rendben a scala, a 
subordinatio scalajának legmagasabb pontja. Mert az 
ember az istent saját képmására teremtette . . .

Szántó  Róbert:  A próféta  szere lm e. 12



E percben egy nyúl keresztezte útjukat.
— Látjátok fiaim, látjátok — kiáltott fel lelken

dezve a Mester.

Ugyanezen a reggelen az annaligeti kastély egy 
ablaka kinyílt s két leányfej, egy szőke és egy barna 
kacagott a reggelbe.

Ez is az istenség — mosolyogták a Mester szemei.
Láttad? — kérdezte Gulácsi szeme.
Láttam, — válaszolt Penteley arca.

II.
Gulácsi Ferenc izgatottan öltözködött. Penteley 

mosolyogva jiézte.
— Jól jegyezd meg magadnak Ferkó a Mester 

szavait. El ne veszítsd a szivedet, mert a reménytelen 
szerelemnél nincs borzasztóbb.

Gulácsi Ferenc villogó, fekete szemeit belemélyesz- 
tette Penteley mosolygó, kék szemébe. Sokáig nézték 
egymást. Nagyobb ellentéteket erővel sem lehetett volna 
egy fedél alá hozni.

Gulácsi, gazdag tűrkevei kálvinista polgárnak volt 
a fia. Gazdagnak, keveinek és kálvinistának lenni egy
szerre, kissé sok a földi jókból. Gazdagsága egyenlő 
volt azzal, hogy minden óhajának teljesülnie kellett. 
Kálvinistasága hajthatatlan akaratáról tanúskodott. És 
aki Túrkeve táján járt valaha életében, az tudja, hogy 
a jászkunok nem utolsó emberek nagy Magyarorszá
gon. Ha természetes ösztöneinél intelligenciája nem lett 
volna nagyobb, sokszor szertelenségekbe esett volna. 
De utóbbi egészséges korlátozója volt előbbinek. Maga 
a természet is bőkezű volt hozzá. Magas, karcsú, 
arányos termet, kreol arcszín, fekete szempár, fé



nyes szénfekete haj, amely hosszú vonalakban omlott 
hátra csaknem válláig és ezen felül kis fekete bajúsz 
keilemeteskedett ajkai körül. Bár nem érte el még a 
huszadik évet, markáns, merész vonásai máris férfiúvá 
tették.

Penteley József hasonnevű orosházi lutheránus ta
nítónak nem tudom hányadik fiacskája volt. S e két 
szó, lutheránus és tanító egyenlő volt a szerénységgel. 
Földi jókban nem nagyon dúskálhatott és korán tanulta 
meg az önállóságot s az élet egynémely igényeiről 
való lemondást. Természetanyánk annyiban bánt mos
tohábban vele, hogy törékeny kis testet adott neki. Feje 
azonban nem kevésbbé volt érdekes Gulácsiénál. Örökké 
mosolygó égszínkék szemek, tejfehér arcbőr, mint egy 
madonnáé, szőke, göndör haj, amelyet soha megzabo
lázni nem tudott. Ahány szál, annyifelé hullott. A töré
keny testben azonban hatalmas szellem lakozott. S ha 
kettejük szellemi képességét összehasonlítgatták volna, 
bizonyára Penteleynek jutott volna az elsőség. 17 esz
tendejével oly gyors felfogás, oly vasszorgalom, oly bá
mulatos logika szorult belé, hogy a Mester sokszor 
nem győzött eléggé csodálkozni. Nem is volt a már 
akkor látogatott intézetben, aki versenyre kelhetett volna 
vele. Nagy előszeretettel Melanchtonnak nevezhették. 
Végtelen szerénysége azonban sokszor lemondatta őt 
bizonyos sikerekről Gulácsi javára.

A két ember elválaszthatatlanul összeforrt.
Gulácsi összezsinorozta dolmányát, fejébe csapta 

sastollas kucsmáját és röviden, izgatottan szólt:
—  Szerelem? Oh miért esett reám a Mester vá

lasztása, hiszen láthatod izgatottságomon, hogy baj van 
máris a szivem körül.

ta*



— Ugyan ne légy örökké olyan bolond. Valakit 
meglátni és rögtön beleszeretni! Hiszen még nem is 
beszéltél vele.

— Elszédülök arra a gondolatra, hogy nap-nap 
után ott üljek mellette, tudományt öntsek belé, érezzera 
forró leheletét, fiam nem lesz erőm hozzá. Azt se 
tudom, hogy kőszöntsek be hozzájuk ? Várj csak 
„Gulácsi Ferenc instructor“ . . .  nem, borzasztó buta 
vagyok.

— Te fiú, ha ilyen gyámoltalanságot mutatsz, föl
megyek a professor úrhoz és én ajánlkozom helyetted.

— Nem, nem kérlek . . .
— Na látod. Előre, egy kettő. Féltizenegy van. 

Negyed tizenkettőre ott lehetsz. Servus!
— Servus!
Mikor Gulácsi eltávozott, Penteley még sokáig, 

elgondolkozott. Szamár dolog.
111.

Gulácsi Ferenc, miután a természettudományok 
rejtett és nyilvánvaló tényeire és még meg nem fejtett 
problémáira rámutatott, miután a magasabb mathema- 
tika és geometria nagyszerűségeit vázolta, a história 
és irodalom szépségeit dicsérte és a klasszikus görög 
és római világ mindenekfölöttiségét bizonyította, így 
szólt a két leányhoz:

— Hölgyeim, engedelmükkel befejezettnek nyilvá
nítom mai óránkat.

A két leány mosolyogva billentette meg a fejét az 
ifjú Mester előtt legmagasabb megelégedésük jeléül.

Bianka, özvegy Szentkereszthy grófné egyetlen leá
nya volt. Atyját kora ifjúságában vesztette el s azóta



— habár messze határok leggazdagabb örökösnője volt
— anyjával visszavonultan élt annaligeti kastélyában.

Eliz, Bianka barátnője, Szentkereszthy gróf barát
jának Nemessányi köznemesnek árvája volt, akit az öz
vegy grófné férje iránti kegyeletből vett magához és 
neveltetett már közel tiz esztendeje. Bianka és Eliz a 
szó szoros értelmében testvérekké lettek.

Bianka 18-ik évében járt, Eliz egy évvel fiatalabb
volt. Szép volt mindkettő. Bianka határozottan szebb, 
de Eliz érdekesebb. — Biankának a „szőke csodá“-nak 
szépségénél talán csak szelídsége volt nagyobb. Ábrán
dos, kissé fátyolozott szemei voltak.

Eliz valóságos kis ördög volt. Nagy, fekete sze
meinek pillantását kevés férfi állottá volna ki. Pajkos- 
ságától, csínyeitől a cselédségtől kezdve az özvegy 
grófnéig mindenki reszketett. Hogyha Biankát az „an
gyalt“ imádta mindenki, valóságos rajongással vették 
körül az eleven „fekete ördögöt“ is, akinek vérében- 
volt mindenkivel kötekedni, áprilist járatni, de alapjában- 
aranyszive volt.

Elképzelhető, Gulácsi Ferenc, az ifjú Mester, hogy 
érezhette magát e szemek kereszttüzében. Bianka ábrán
dos szemeit le nem vette róla órák hosszat. Eliz meg 
olyan furcsa fogas kérdésekkel traktálta mindig, hogy 
nem egyszer mélységesen megzavarodott.

Az eső odakinn halkan permetezett Gulácsi felál—- 
lőtt, hogy búcsút vegyen.

— Gulácsi úr, csak nem fog az esőben elindulni,., 
kár volna szép csizmáiért — szólt Eliz.

— Mennem kell!
— Uzsonázzék velünk — könyörgött Bianka.



— Nem lehet, sajnálom. Vajda professor úr ma- 
igához kéretett.

— Az is utálatos ember lehet — vágott közbe 
£liz — minden idejüket lefoglalja. De ma nem enged
jük, punktum. Nem hagyhat bennünket egyedül ebben 
.a csúnya időben. Megölne az unalom. No ugy-e itt 
m arad?

— Alapos dorgatoriumnak nézek elébe.
—  Majd elintézzük vele. Kis mama úgyis várja 

holnap délutánra. Mit is tudnak maguk egész nap a 
Mesterrel csinálni?

— A tudomány, kémiai kísérletek . . .
— Ugyan hagyja kérem, nem érdekesebb maguk

nak néha a leányszivek körül kísérletezni?
— Jaj Eliz, kérlek . . .
— Na, na Bianka édes, nem kell mindjárt úgy 

elpirulni, hiszen nem vagy már kis leány. De mondja 
kedves „professorocskám“ miért, nem hozza el egyszer 
hires-nevezetes tudós, Penteley barátját, akinek tudo
mányáról csodákat mesélt, aki, amint mondják, nőiszony- 
.ban szenved?

— Minden perce drága szegénynek, tanítványok, 
könyvek egész nap lefoglalják.

— Különös ember lehet. Kérem, próbálja meg 
-egyszer elhozni. Talán holnap délután. A Mesterrel 
bizonyára el fog jönni. De tudom Istenem kiverem arra 

a  délutánra fejéből a könyveket.
— Megpróbálom — válaszolt Gulácsi mosolyogva, 

— habár kicsit félszeg női társaságokban.
— Jaj de jó lesz. Legalább nekem is lesz párom. 

Csak jó idő lenne holnapra. Jaj de jó lesz, trallalla, 
irillalla!



IV.
Május délutáni bűvös meleg feküdt az Annalige- 

ten. Három pár sétált a patak hosszában jókora távol
ságokban egymástól.

A Nap sugarai incselkedtek Bianka aranyos ha j- 
fürtjeivel. Gulácsi néma gyönyörűséggel nézegette.

— Látja Gulácsi, ez az én egyetlen örömöm. Itt' 
bolyongok naphosszat a fák, bokrok, virágok között. 
És ezek beszélnek hozzám s én megértem őket. Nézze- 
ezeket a gyöngyvirágokat. Ha meghalnék, csak ezeket 
volna szabad koporsómra helyezni.

— Halál, igen. Sokszor foglalkozom én is a meg- 
halás gondolatával.

— Ugyan ne mondja? Miért akarna meghalni? 
Hiszen maguknak oly csodaszép lehet az élet. Alig ráz
zák le a gyermekkort, már saját maguk intézik sorsu
kat. Úgy tudom magukat irigyelni. Férfi előtt nyitva a 
világ, semmi elérhetetlent nem ismernek. De mi szegé
nyek! Önállótlanul, örökös ellenőrzés, örökös rabság 
alatt. Várni, várni cél nélkül, soha nem tudni mire..

— Önöknek legalább van még mit várniok, re- 
ményleniök. De nekünk, nekem ? Reményvesztetten 
morzsolom le napjaimat. Menekülni, menekülni, feledni,, 
ezt súgja ezer kobold a fülembe és menekülni, feledni 
nem tudok, nem akarok!

Fanatikus, izzó szemekkel nézett rá. Bianka meg
remegett. Szinte suttogva kérdezte:

— Mért menekülni? Miért feledni? Azaz van-e 
jogom ezt kérdezni magától?

— Miért feledni? Mert szeretek... reménytelenül!’
Gulácsi saját szavaitól ijedt meg. Bianka mélysége

sen elpirult. Szeretett volna más témára áttérni, de úgy



összeszorult a torka, úgy dobogott a szive, oly nehe
zen lélekzett, hogy egy hangot nem tudott kiadni.

Gulácsi szeme ismét fanatikusan lángolt.
— Szeretek, igen, reménytelenül és ebben van 

ifjúságom egész tragédiája. Először, egyetlen egyszer 
és . . .  reménytelenül. Grófnő, Bianka, ez rettenetes.

Bianka bátortalanul megszólalt:
— Én nem szerettem még soha. Mi az a szerelem?
— A szerelem Bianka? Rossz szerelmes volnék, 

ha analizálni tudnám. Én csak érzem, pusztítóan, meg
semmisítőn, mintha az alpok nehezednének mellemre. 
Én, aki zavarba nem jöttem, mióta az eszem birom, 
•bátortalanná, dadogóvá leszek, ha közelébe jutok. Vérem 
minden csöppje szivembe tódul, ereim lázasan lüktet
nek. Beteg vagyok, halálosan. Oh, Bianka, százszor föl
tettem  magamban, hogy szólok, könnyitek lelkemen. 
És mire odajutok. . .  eh hagyjuk. Úgyis hiábavaló.

Bianka érezni kezdte, hogy az ő vére is szive felé 
tódul. Valami nehéz nyomás nehezedik rá. Izgatottan, 
•remegve szólt:

— De mondja, mondja, hiszen . . .  a maga . . .  
.sorsa . . .  engem érdekel. . .

Penteley és Eliz egy kanyarodó mögött tűntek el.
— Megengedi kisasszony, hogy ezt a margaréta- 

•virágot átnyújtsam?
— Mit kisasszony, kisasszony, a varrónőmnek 

mondja azt, hogy kisasszony, nem vagyok én magának 
kisasszony. . .

— Bocsánat, nagysád . . .
— Hahaha, nagysád, jaj de kis mafla maga Jó

zsef, Jóska, Józsika, Eliz vagyok én magának, tudós úr,



nőgyűlölő úr. Na de látom, hogy gavallér. Elfogadom, 
a virágot egy föltétel alatt.

— Nos?
— Csókoljon meg!
— Na de hova gondol kisassz . . .  Eliz ?
— Megcsókol, vagy nem csókol m eg?
— Kérem, hogy is mondjam . . .
— Megcsókol ? . .  . és dühösen toppantott pici 

lábával.
Penteley tanácstalanul kapkodott levegő után. Hol 

elpirul, hol elsápadt. Nem birta ki éles tekintetét és tel
jesen megzavarodva a földre nézett.

E pillanatban léptek zaja hallatszott hátulról. Eliz 
mérgesen tépte ki kezéből a virágot és száz darabra 
szakgatva szerteszórta.

— O stoba! Utálatos !

— Nézze tanár úr — szólott az özvegy grófné 
lorgnonját szeméhez emelve — milyen fejedelmi pár 
lenne belőlük. És milyen bizalmasan suttognak. De kár, 
hogy egy grammnyi kék vér nincs abban a fiúban. 
Istenem. Szinte bánom, hogy házamba fogadtam. Jaj 
volna nekem, ha leányom beleszeretne. Ismerem a 
Szentkereszthyek vérét. Na de talán csak nem veszti 
el az eszét?

— Asszonyom, — válaszolt Vajda professor — 
igaz kék vér nem csörgedez annak a fiúnak ereiben. 
De bármely kékvérű család gratulálhatna önmagának, 
ha ilyen ifjúval gyarapodnék. Nem szokásom a prófé- 
táskodás, de igen nagy jövőt jósolhatok neki. Nagyon 
sok főnemes boldog lesz még, ha kezet szoríthat vele. 
De ez nem tartozik ide. A szerelem utjai kifürkészhe—



•tetlenek. Törvényei az örök természet, az istenség tör
vényei és jaj annak, aki meg meri másítani. Miért 
fél attól grófné, hogy bensőbb viszony találna kifejlődni 
közöttük? Hát még mindig nem tisztult meg a magyar 
arisztokrácia töméntelen előítéleteitől? Még mindig azt 
hiszik, hogy ember és ember között különbség van? 
Nincs-e elég példánk arra, mennyi bajt zúdítottak ezek 
az előítéletek nemzetre, egyénre egyaránt? Mennyi kis 
és nagy tragédia keletkezett belőlük? És nem volt-e 
éppen a közelmúltban is sok ragyogó példája a pol
gárság és arisztokrácia közeledésének ? Asszonyom, 
hagyjanak fel már ezzel a középkori maradisággal.

— Édes professorom, hál’ Istennek nem tartunk 
még ott, hogy adott esettel kelljen számolnunk. De 
mert futó megjegyzéseim ilyen gondolatokat váltottak 
ki önből, engedje meg, hogy én is rámutassak arra, 
•mennyi viszály, kitagadás, botrány származott a közel
múltban is abból, hogy polgári elemek közénk kerül
tek. Az Önök polgári osztálya is féltékenyen őrzi tra
dícióit és ugyanúgy elzárkózik az alacsonyabb népré
tegek elől. Bocsánat, egész magyar társadalmunk elői- 
lélekre van fölépítve.

— De éppen ez az, amit felvilágosítással ki kell 
irtanunk.

— Hja, ha mindenki oly nemesen gondolkoznék, 
mint ön t. De addig! Képzelje el a konsternációt, ha 
tegyük fel egy Szentkereszthy grófnő, akinek kezéért 
bel- és külföldi hercegek versenyeznek, polgári házas
ságot kötne. Gondolatnak is borzasztó! Nem, nem ked
ves professor úr, vigyázok hogy ez meg ne történ
jék. És hogy minden bajnak elejét vegyük, Önt is föl
kérem  a közreműködésre. Tegye világossá különben



igen nagyra becsült barátunk előtt, hogy kár volna sze- 
mét leányomra emelni.

— Ha óhajtja asszonyom, meggyőződésem elle
nére is meg fogom tenni.

Gulácsi túláradó boldogságában éjfélig dalolt, tán
colt, fütyörészett szobájában. Penteley szótlanul, komo
ran, elmélyedve ült hajnalig asztalánál.

Biankának aranyos álmai voltak. Eliz reggelig, 
álomtalanul fetrengett ágyán. Az ügyetlen diák képétől 
nem tudott szabadulni.

V.
Vajda professor, akinek első és utolsó gondolata1 

a reá bizott ifjúság volt, mindig bizonyos nyomott han
gulatban volt a nyári szünidő közeledtekor. Félt az- 
ifjakat hónapokra atyai szárnyai alól kiengedni. Fönn 
is tartotta az egész szünidő alatt az érintkezést velük.

Gulácsi ott találta rózsái között.
— Mester, búcsúzni jöttem.
— Hogyan fiam, hát ilyen ham ar?
— Igen. A grófné Öméltósága arra kért ugyani 

hogy a nyári szünetet náluk töltsem, hogy megkez
dett oktatásunk félbe ne maradjon. De mintha kiérez- 
tem volna szavaiból, hogy ez inkább csak udvariassági 
aktus volt és én a megtűrt házitanitó szerepét nem sze
retném játszani.

— Túlzott érzékenység, ifjú barátom. Én ma
gát sokkal erősebbnek hittem. Hát az a . . .  hogy is 
mondjam . . .  az a szív még mindig nem tudott meg
nyugodni? Gyáva maga barátom. Nem bizik erejében.. 
Azért menekül egy viszony elől, amelyre nézve elég 
világosan kifejtettem, hogy kár szivének egyetlen fe l-



'lángolásáért. Nem mintha Biankát nem volna érdemes 
szeretni, de . . .  mert azok az emberek egész más lég
körben nevelkedtek, egészen más törvények, egészen 
más morál szerint élnek, mint mi közönséges halandók. 
Pedig tudjuk nagyon jól, hogy csak egy morál van. 
Minden, ami nem az „emberi“ törvényei szerint történik, 
immoralitás. De ezt az egyetlen morált mi rá nem kény- 
.szeríthetjük másra. Fiam, maga már nem gyermek, 
azért nyíltan beszélhetek. Nagyon jól ismerem én a 
szerelmesek psichéjét. Nem vagyok még oly öreg, hogy 
a maga lelki hangulatába ne tudjam magam belekép
zelni. Helyében én itt maradnék. Mert a veszedelem 
közelében sokkal könnyebb szembeszállani vele. Mély 
szenvedélyét idővel a lemondás csöndes rezignációja 
fogja felváltani. De ha e gyötrő érzéssel elmenekül a 
veszély közeléből, az csak növelni fogja szenvedélyét. 
A távolban fantáziájára lesz utalva és az sok, sok ve
szedelmet rejt magában.

— Van-e joga Mester, valakinek is elválasztani 
bennünket egymástól, amikor oly nagy mindkettőnk 
szerelm e? Van-e joga, M ester?

— A mai társadalmi felfogás szerint a szülőnek 
korlátlan joga van gyermeke fölött és magának bizo
nyára van annyi józan belátása szenvedélye dacára, 
hogy valami bolond cselekedettel örök szakadást ne 
Idézzen elő anya és leánya között.

— El fogok menni.
— Itt fog maradni fiam. Fogadja meg tanácsomat. 

.Azután egy kis egoizmus is beszél belőlem. Penteleyt 
a  megélhetés gondjai kényszerítik el mellőlem. Hát tel
jesen magamra hagynának az egész nyári szünidőre?



Menjen haza fiam két hétre, gondolkozzék a mondottak 
fölött és tudom két hét múlva vissza fog térni.

— Mester, bocsásson meg, de őszig vissza nem
térek.

— Úgy is jól van. Tanácsomat nem fogadja meg. 
Ki tudja, talán igy lesz jobb. Én minden esetre nagyon 
féltem.

— Ha őszig urává nem leszek szenvedélyemnek, 
úgyis minden hiába. Akkor megpróbálok végzetem el
len küzdeni. Vagy erősebb leszek, vagy . . .  elbukom.

— Gulácsi, Gulácsi, maga egész jövendőjét koc
kára te sz i. . .  De mintha Penteleyt látnám.

— Jó napot Mester!
— Servus humillimus!
— Búcsúzni jöttem Mester.
Vajda Péter fájdalmasan nézett rá.
— Tudom fiam. Magamra maradok. De mért kell 

magának is elmenni ?
— Nekem is?  Hát Gulácsi nem m arad?
— Nem maradhatok!
Penteley megértőén bólintott.
— Penteley fiam, föltétlenül el kell magának men

n ie?  Nem talált volna itt is valami m unkát?
— Kerestem, de hasztalan. Azután igen kedvező 

ajánlatot kaptam. Orosháza egyik legmódosabb birto
kosának fiát fogom az őszi vizsgákra előkészíteni.

— Mondok valamit. Maga Gulácsi két bájos ta
nítványát átvehetné ideiglenesen. A maga szive tudom 
úgy fel van vértezve, hogy baja nem történhetik.

Penteley egy nála szokatlanul ideges mozdulatot 
tett. Vajda Péter nem vette észre. De Gulácsi rögtön 
figyelmessé lett.



. . .  — Azután a föltételek sokkal kedvezőbbek. 
Egész jövő esztendőre biztosíthatja megélhetését.

— De mit mondjak annak az orosházi birtokos
n ak?  — próbált ellenkezni.

— Elmegyek é n ! — vágott közbe Qulácsi.
— Te Feri, te mennél oda? Oh neked igazán 

nincs szükséged arra, hogy a szünidőt elrontsad.
— Csak egy heti időt adjatok szüleim megláto

gatására. Jó, nagyon jó lesz nekem a munka.
Penteley nem talált kibúvót s a Mester nagy örö

mére kénytelen-kelletlen szerepet cserélt Gulácsival.
— Jaj Feri — szólt kifelé menet Penteley — bor

zasztó helyzetbe kerültem. Menekülni akartam a „fekete 
ördög“ elől és utamat vágtátok.

— Hogyan? Hát te is Jóska? T e . . .  te?  Ez 
hihetetlen!

— Neem. Azaz, hogy . . .  én nem tudom, olyan 
. . .  hogy is mondjam . . .  különös . . .

— Józsikám, édes barátom, értelek. Több szeren
csét, mint nekem volt.

VI.
A júliusi lángok perzselve hullottak a tarlóra. Gu- 

lácsi céltalanul bolyongott az orosházi tanya jegenyéi 
között.

— Óh Nap, te csudaragyogású, bensőm emésztő 
lángjával akarsz te versenyre kelni? Mily hiú erőlkö
dés. Te szent tüzeiddel a tavaszi zsengéket nyári ter
méssé varázsoltad. Hiába minden dühöd. Az ember 
letarolta, amit te megérleltél. A buzakalászos róna, mint 
egy üszkös tetem bámulja fenségedet. Megraboltak leg
drágább kincseidtől. De mit szóljak én, akinek lelke 
zsengéi bensőm melegétől meg sem érhettek, akinek



benseje tarlóvá változott, mielőtt megérlelhette volna 
a termést. — Ragyogj, égess te csudaragyógású, mert 
én már úgy sem érzek mást, csak hőséget, pusztító 
poklot.

— Óh Nap, te csudaragyógású, neked panaszlom 
bánatomat. Te talán megértőbb, emberibb vagy az em
bernél. Oh mondd, miért van az, hogy égi törvényei
teket a földiek nem ismerik. Szabad neked sugaraiddal 
engem csókolgatnod? Szabad neked kedveseidet, a 
csillagokat ölelgetned? Oh miért van nekem megtiltva 
egyetlen csillagomat, mindenemet keblemre ölelni? Miért 
kell annak az én csillagomnak elhalványulnia, örökre 
elsötétednie ?

— Felelj óh Nap, te aranyragyogású, ha nem 
szabad őt szeretnem, miért kell mégis szeretnem? Az 
égiek miért nem csalják ki szivemből e gyötrő érzést ? 
Vagy oly nagy bűn ez az én szerelmem, hogy a pok
lok minden kínját el kell szenvednem érte? Miért van 
az, hogy képét nem tudom kiölni lelkemből?

— Óh Nap, te csudaragyógású, miért kell őt lát
nom az esthajnali csillag fényében? Miért kell az ő 
nevét nyöszörögnöm álmatlan éjszakákon? Miért kell a 
rózsaujjú hajnalba susognom szerelmemet? Az ujraéb- 
redő reggel miért köszönti az ő alakját felém? A déli 
hőség idegbomlasztó őrületében miért kiáltok utána ? 
Miért hallom hangját a madárdalban ? A virágillat miért 
juttatja eszembe hajánák illatát?

— Felelj, beszélj, te fényesorcájú Isten, vagy ör
dög, boszorkány vagy jó szellem vagy bármi legyen is 
a  neved. Utállak te ragyogó orcájú, mert szívtelen vagy, 
mint mindenki és minden körülöttem.

Óh Nap, te csudás valóság, mondd, látod-e őt,



néz-e ő is téged, sugaraidban nem találkozik-e ma 
szemünk tekintése? Te látod őt és nem ragyogsz fé
nyesebben? Óh mondd, ha látod, sír-e vagy kacag? 
Búsul-e szerencsétlen rabszolgája után, vagy új idegen 
dáridók felé siet? Hah, megöl ez a szörnyű fájdalom. 
Azt mondotta, hogy őrökre szeretni fog. Nekem, por 
fiának szabad-e hinnem az angyalok szerelmének örökké 
valóságában ? Szabad-e hinnem azt, hogy egyszer, 
egyetlen egyszer rám fog még mosolyogni?

Óh Nap, te csudaragyogású. . .

Ugyanennek a napnak talán ugyanebben, az órá
jában egy ifjú pár sétált az Annaligetben a patak 
hosszában.

— Szabad ezt a margarétavirágot magának adnom, 
Jóska — szólott szelíden, alázatosan a leány.

— Szabad Eliz, egy feltétel alatt!
— Nos?
— Csókoljon meg, Eliz!
— Jaj, hova gondol Jóska! — s a leány fülig 

elvörösödve futott a liget sűrűjébe.
— Csodás, megfoghatatlan. . .  — dőrmögte az ifjú 

és utána sietett.
VII.

A korán beállott ősz ismét együtt találta barátainkat. 
Viharok, esők egész sorozata teszi az 1845. esztendő 
őszét nevezetessé.

Gulácsi végleg lemondott tanítványairól. Penteley- 
nek adta át.

— Óh barátom, ha te sejtenéd, micsoda küzdel
meket állottam ki. Pokol, a legpokolabb nyár jutott 
osztályrészemül. De a Mester csalódott, amikor azt



hitte, hogy a távolság veszedelmes reám nézve. Azt 
hiszem, megnyugodtam. Úgy érzem magam, mint aki 
nehéz betegségből épült fel. Testem ifjú, talán erősebb, 
mint valaha. De lelkem esztendőkkel öregedett. Annak az 
egynek a képe kitörölhetetlenül él lelkemben, de úgy, 
mint hogyha eltemettem volna és sírjához járnék na
ponta. Soha, soha másnak képe az én halottam emlé
két nem fogja kiűzni belőlem. Az én életem körülbelül 
befejeztetett. S ami az életkedvet még ébren tartja 
bennem, az a közügy. Szegény, elnyomott hazámnak 
akarom jövő életemet szentelni. De feledni, feledni azt 
nem lehet soha.

— Szegény Ferim, ha te tudnád, az a leány mit 
szenved érted. Azt én tudhatom egyedül, aki nap-nap 
után ülök egy asztalnál vele. Látom, hogy halványul, 
hogy szenved egyik napról a másikra és nem tudok 
rajta segíteni. Az én boldogságom csak félboldogság a 
tietek nélkül. Csak az édesanyja, az a fanatikus arisz
tokrata nem látszik tudomást venni semmiről. Gyakran 
úgy tűnik fel nekem, mintha titokban még örülne leá
nya szenvedésének. Nem tehetek róla, de gyűlölöm ezt 
a gőgös asszonyt és szent a hitem, hogy ti még valaha 
egymáséi lesztek.

— Ne, ne barátom, ne támassz hiú reményeket 
bennem. Én nem hiszek a boldogságban és végleg 
lemondtam róla. Szülei beleegyezése nélkül soha, de 
soha szemem egy pillantásával nem akarom illetni. Pe
dig ha tudná szegény, hogy lemondásom dacára egy 
pillantásától üdvözülnék . . .  Ejh, beszélj magadról, ma
gatokról. Ugy-e kis huncut, hogy beletanul az ember a 
szerelembe? Mondd, nagyon szeretitek egymást? Tu
dom, az az eleven ördög megtépázza még burkusfejedet.

8záutó Róbert: A próféta szerelm e.



Ez az enyelgő tónus úgy ősszefacsarta Penteley 
szivét, hogy könnyekre fakadt.

— Hiába mókázol — szólt el-elcsuklő hangon — 
tudom, hogy csak el akarod terelni figyelmemet saját 
bánatodról. Nos vedd tudomásul, hogy mi nélkületek 
nem lehetünk boldogok. Eleven ördög? Hol van az ő 
elevensége ? Naphosszat együtt ül Biankával, együtt sir 
vele. S ha úgy néha magunkra maradunk, nem merek 
szólani hozzá, mert félek, hogy a leggyöngédebb szóval 
is megbánthatnám érzékeny szivét. Nem élet, nem bol
dogság ez nélkületek.

— Nincs jogotok a mi boldogtalanságunk miatt 
saját boldogságtokat megrontani.

— Nincs jogunk? A szív, édes barátom nem jo
gok szerint igazodik. A szív a „nincs jogotok“ helyett 
azt m ondja: van kötelességetek.. Azt mondja, nem sza
bad örülnötök, amig ők sírnak. Azt mondja, idegeitek 
szakadtáig dolgozzatok azon, hogy ők is boldogok 
legyenek!

Az este vaksötétjét csak itt-ott törte keresztül egy- 
egy cikkázó villám. A sistergő, pattogó kályha egy-egy 
barátságos fénysávot húzott a szoba sötét falára. Az 
őszi vihar verdeste, rázogatta a rozoga ablakokat. Gu- 
lácsi kibámult a sötét éjszakába. Penteley fejét búsan 
tenyerébe hajtá.

— Jóska 1 Miért üzente a grófné, hogy az ő ked
véért kerüljem az Annaligetet? Mintha anélkül is nem 
tettem volna meg. Micsoda nevetséges félelem! Azt hiszi 
talán én nem tudom, mi a kötelességem ? Hogy én nekem 
talán kellemes ama hely közelébe jutnom, amely annyi 
boldog emlékre figyelmeztet? Hogy én a beheggedt sebe
ket szándékosan tépdessem fel újra? Óh, balga anyai szív?



A vihar fékevesztetten tombolt odakünn. Egyszerre 
valami sajátságos hang vegyült a viharba.

— Mi ez?  Hallod Jóska? Nem harangszó? Te, 
az ótemplom harangjait félreverik, hallod?

— Hallom! Alighanem tűz ütött ki valahol.
Bim, bim, bim, bam, bam, bam, bim, bim, bim,

bam, bam, bam . . .
A két diák egy pillanat alatt felkapta köpenyét és 

kirohant az éjszakába.

Vili.
A vihar nem engedett. A hajnal első derengése a 

három nőt az özvegy grófné emeleti szalonjában találta. 
A grófné félájultan, halotthalványan feküdt a kereveten. 
Eliz időnként parfőmös üveget tartott az orra alá, Bianka 
apathikusan ült egy fotellben. Az árvíz a földszinti szo
bákat ellepte már s az éj folyamán ide menekültek 
mindannyian.

Az öreg komornyik időnként az erkélyről beszólt:
— Már csak három a rasz ,. . .  két arasz . . .
Eliz kétségbeesetten tekintgetett körül, Bianka

mintha nem is hallotta volna. A szélvész egy-egy erő
sebb lökésére fundamentumaiban remegett meg az ósdi 
kastély. A cselédség fojtottan jajveszékelt a folyosón.

A piszkos hullámok dühösen ostromolták a fala
kat. De az épület nem engedett. Egyike volt azon régi 
kastélyoknak, amelyek az örökkévalósággal látszottak 
dacolni.

— Még egy arasz! — hangzott a vésztjósló ko
mornyik ajkáról.

— Istenem, mi lesz velünk? — jajveszékelt Eliz.



Bianka mozdulatlan maradt.

Gulácsi és Penteley feje fölött virradni kezdett. 
Éjfél óta küzdöttek ár ellenében s alig sikerült még csak 
az óliget füzesein keresztülvergődniük. A hullámok csap
kodtak, a szél fütyőlt, süvöltött. Penteley vérző kezek
kel ült a kormánynál. Gulácsi ereje teljes megfeszíté
sével evezett. Végre megpillantották az Annaliget elején 
a vén diófát.

— Vivat! Szorítsd Penteley! Nézd, örömömben 
csaknem felfordítottam a csolnakot.

— Birod még komám? Csak attól tartok, elkésünk!
— Csepp fáradságot nem érzek. Valami úgy acé

lozza izmaimat. Vigyázz, kicsi hija, hogy neki nem 
mentünk a diófának.

— Gyúrjad komám, mennyországodat hódítod meg!
— Hogyan? Azt hiszed, azért teszem ? Egy ta

podtat se megyek tovább, ha ilyesmivel gyanúsítasz!
—  No, no már tréfálni se szabad?
A diákok abban a pillanatban értek a kastély elé, 

amikor az első hullám átcsapott az erkélyen. A fáklya 
tüzét á  csónak elején észre vette a komornyik.

— Hahó! Ki az?  Segítség!
— Jövünk már. Hahó. Bianka, Eliz!
A diákok pillanat alatt sárosán, lucskosan ott ál

lottak a szalonban.
— Gyorsan, gyorsan, semmi időnk a csodálko

zásra. Hol van ö  méltósága? Ide azt a takarít. Vén 
szamár, ne tátsa a száját. Hozzon valami melegebb öl
tönyt vagy takarókat a kisasszonyoknak. Segits Jóska, 
úgy látom a grófné önkívületben van . . .

A két leány ijedten kuporodott Gulácsi lábaihoz,



aki minden tagjában reszketve ült a kormánynál. A 
csónak az árral sebesen siklott a város felé. Penteley 
halálos kimerültséggel hullott a grófné mellé a csónak 
fenekére.

A diákok tömege a Mesterrel az élükön az ótemp- 
3om mögötti gáton óriási üdvriadalommal fogadták a 
visszatérőket. A Mester, aki nem kevésbbé volt sáros 
és piszkos diákjainál, meleg szeretettel ölelte keblére 
-ókét. Amíg Gulácsiék odajártak, egész éjjel hányta a 
többiekkel a töltésen a földet

IX.
És ez lön Vajda Péter végzete. A természet apos

tola, az emberszeretet bajnoka a mentési munkálatok
ban annyira átfázott, hogy ágynak dűlt. Az orvos, aki 
talán először életében jelent meg a Mester betegágyánál, 
súlyos tüdőgyulladást konstatált. A két hűséges tanítvány 
a  kétségbeesés szélén tántorgott A Mester, akinél különb 
tornász, különb úszó, vivő sohse akadt a diákok kö
zött, tehetetlenül vergődött betegágyán. A tanítványok 
egyetlen reménye a Mester erős természete volt. S a 
Mester láza, gyötrődése dacára világos gondolkozását 
egy pillanatra sem vesztette el.

— Fiaim, én azt hiszem leszámolhatok az élettel. 
Rokonok, résztvevők nélkül fogok elmenni, de ti, ugy-e 
nem fogtok elfelejteni? Nem fogjátok elfeledni azokat 
a  szellemi morzsákat, amelyek szegény asztalomról nek
tek ju to ttak . . .

— Mester, nem szabad így beszélnie — szólt síró 
hangon Penteley.

— Barátom, ne próbáljatok engem vigasztalni. 
Hiú erőlködés volna az élet szekerére még egyszer



felkapaszkodni, mikor az nem fogad fel. Tudom, meg 
fogok halni. Csak napok, talán csak órák választanak 
el az utolsó pillanattól. Ti voltatok nekem a legtöbb 
életem utolsó éveiben, nos hát nektek még valamit 
adok útravalőul.

— Az elsőt talán így formulázhatnám: Több al
kalmazkodó képességet a korhoz! Az én philosophiám 
a természetről, amelynek egész életemet szenteltem, 
nem e kornak való. Ma még a csökönyös dogmák ko
rát éljük. Mi bajom lett volna, ha meggyőződésemet 
magamba zárom és alkalmazkodom korunkhoz? Én nem 
tehettem. Mert egész bensőm lázadozott ellene. Mi lön 
a jutalmam ? Támadás. Gúny. Ellenségeskedés. Jó hogy 
egyházamból ki nem tagadtak és kathedrámtól meg 
nem fosztottak. Hej pedig közel voltam már hozzá. Ti, 
fiaim, ha érvényesülni akartok, tanuljatok szemérmet
lenül megalkudni. Ha telketek kárt is vall ezáltal.

A Mester rövid szünetet tartott.
— A második, amit mondani akarok: Több al

kalmazkodó képességet az emberekhez! Kilesni, kita
pasztalni gyöngéiket. Soha följebbvalóitokkal szembe 
nem szállani, soha egyenrangú társaitok hibáit észre 
nem venni. Mennyi keserű órát szereztek nekem azok, 
akikkel szemben az igazságot nem tudtam elhallgatni. 
De sokszor kínáltak nekem jó módot, előbbrejutást, 
magas positiokat, visszautasítottam. Független szegény
ségemet többre becsültem. Politikai karriért csinálhat
tam volna, ha politikai nyilatkozatokat nem teszek sze
gény, elnyomott népem helyzetéről. Megmaradhattam 
volna azontúl is magyarnak, — óh, mennyi ilyen tisz
teletreméltó egyén él széles e hazában — hallgatnom



kellett volna. Hallgatni nem tudtam és ez volt végzetem. 
Ellenségek, leleplezett törtetők idebenn, ellenségek 
odakinn.

— A. harmadik azután: több szeretetet önmaga
tok iránt. Több egoizmust. Szükségem volt nekem arra, 
hogy ellenségeket szerezzek? Szükségem volt arra, 
hogy szivem vérét adjam oda tanítványaimnak, amikor 
•éppen ők mondottak engem később rossz pedagógus
nak, sőt az ifjúság megrontójának.

— Kevesebb emberszeretetet, kevesebb hazasze
retetei, kevesebb lelkesedést a közügyért, az igazságért, 
kevesebb törekvést a függetlenségre és akkor nyitva 
előttetek a jövő. Én az igazság keresésében összemor
zsoltam az erőmet. S ha megtaláltam, ha helyes utón 
jártam  — amit az utókor fog majd megállapíthatni — 
megérte a fáradságot. De ha tévedtem volna is, lelkiis
meretem nyugodt, csak a jó szándék vezetett.

— Válasszatok fiaim! Én ha újra születnék, újra 
ezt az utat tenném meg.

Penteley lehajolt és megcsókolta Mestere kezét. 
<julácsi követte példáját.

— Ne sírjatok fiaim. Ifjak, tetterősek vagytok . . .  
C sak az a függetlenség, azt ne feledjétek!

Fáradtan hajtotta fejét vánkosára.
A két diák felváltva virrasztóit fölötte.

A halál még az ellenségeket is kibékíti. Vajda 
P é ter temetése országos gyászünnep volt. Maga se 
ludta szegény, mennyi barátja, mennyi tisztelője volt 
.szerte a hazában.



X.
A Kőrös vize hetek múlva is csaknem két méter 

magasságnyira lepte el a mélyfekvésű Annaligetet. 
A kastély északi fala bediilt. A többi még mindig da
colt a vizzel. Az árviz lassan csökkent.

Gulácsi és Penteley csónakja busán bolyongott a- 
derékig víz alatt levő fasorok között. Mint halavány 
kisértetek, úgy öltek a diákok a csónakban. A vén« 
diófánál megállottak. Penteley elővette zsebkését s a  
víz színétől körülbelül három arasznyira belevéste e 
neveket: Penteley József, Gulácsi Ferenc. Gulácsi ki
kapta a kést a kezéből s a nevek alá egy szívet vésett 
s reszkető kézzel irta be le : Bianka. . .

XI.
— Anyám, ha mindenképen tagadja a szív jogát 

és élete megmentőjének is ridegen ajtót mutat, én is. 
veszem magamnak a jogot, hogy kijelentsem: soha. 
Toggenburg herceg felesége nem leszek.

— Leányom, nem ismerek reád. Honnan veszed 
a bátorságot ily hangon anyáddal beszélni, akinek éle
tedet köszönheted?

— Anyám is életét köszönheti annak a nem es- 
szívű ifjúnak . . .

— Ah, ők tanáruk megbízásából cselekedtek. Ha: 
ők nem jönnek, megtették volna mások. Nem gondolod 
leányom, hogy jó adag számítás volt cselekedetükben ? 
Meg akartam őket jutalmazni, de az a nem tudom mi
csoda — gúnyos udvariassággal visszautasította. Per
sze, Gulácsi úr magasabb jutalmat remélt. Hahahal Egy' 
a föld rögéhez tapadt parasztnak fia az én családom
ban! Nem rossz gusztus, mondhatom. Lányom, lányom,, 
hol hagytad jobbik eszedet?



— Ósdi felfogástokért utálom egész világotokat. 
Szabadulni minél előbb e fényes, lelketlen, hideg, szá
mító légkörből. Vagy Gulácsié leszek anyám, vagy 
senkié 1

— Hálátlan, inkább körmeimmel szedem ki szemei
det és éktelenítem el arcodat, te céda, te Ausbund, t e . . .

— Ne feledkezzék meg annyira méltóságáról anyám. 
Volt olyan idő, amikor anyám is másként gondolkozott. 
Emlékezzék vissza a nagyváradi bálra, arra a fess 
jogászgyerekre, aki az összes arisztokrata hölgyek szi
vét meghódította, arra a forró szerelemre . . .

— Honnan tudod te ezt? — kérdezte fülig elvö
rösödve a grófné.

— Jean, a komornyik . . .
— ó h  a szemtelen, még ma elkergetem. Hát a ir

tán?  Mit vethetsz a  szememre? Mégis szüleimnek en
gedelmeskedtem és atyád felesége lettem.

— Csodálom, hogy anyám oly könnyen le tudott 
mondani szerelméről. Nem is a Szentkereszthyek véré
ből származott. Nézzen ide a falra, ennek az ősnéném- 
nek képére. Ismerem történetét Mikor nekem az ö ne
vét adták, talán senki nem gondolta, hogy az 6 sor
sára fogok én is jutni. Szeretett ő is egy rangján aluli 
férfit és sírjáig hű maradt hozzá. Soha férfi ajka nem 
illette ajkát. Ez lesz az én sorsom is esküszöm anyám, 
ha az övé nem lehetek.

— Meddő vitázás! Bolond beszéd! Majd megjön 
az  eszed!

— Anyám, még egyszer kérem mindenre, ami 
szent előtte, atyám emlékére . . .

— Jaj, csak atyádat ne bántsd, félek megfordul 
sírjában.



— Könyörgök anyám ! Szegény atyám ha élne, fr 
mindig olyan jó volt hozzám.

— Jövő héten utazunk. A velencei lagúnák majd 
kiverik fejedből ezt az esztelen szerelmet.

XII.
Gulácsi Ferenc, a Görgey hadsereg főhadnagya 

a szabadságharc idején Isaszegnél elesett.

XIII.
Penteley József 1853-ban átvette Vajda Péter tan

székét. A Mester szellemében tanított. Talán kevesebb 
fanatizmussal, de ugyanolyan odaadással. Ugyanezen 
esztendő őszén örök hűséget esküdött Nemessányi 
Eliznek.

XIV.
Szentkereszthy Bianka grófnő a hetvenes években 

ott élt még teljes visszavonultságban az annaligeti kas
télyban. Egyedüli társasága Penteleyék voltak. Órák- 
hosszat üldögéltek a vén diófa alatt.

Egy napon összes birtokait eladta s végkép eltűnt 
a vidékről. Az isaszegiek gyakran láttak a régi csata
tér helyén egy gyászruhás matrónát bolyongani.



A halálerdő.
Felejthetetlen napok. — Mennyi szombat délutáni 

gondtalan öröm, mennyi hétfő reggeli titkos szorongás, 
félelem és undor a heti robottól, mennyi derít és mennyi 
gyermekded, sokszor oknélküli elborulás. Mennyi ártat
lan komikum és mennyi tragikus tűz villogott és lobo
gott szemeitekben felejthetetlen diákpajtások. Tragikus 
tűz! Te jutsz eszembe korán és szomorúan elhunyt ifjú, 
Szabó Endre. Úgy emlékszem még. A napilapok is 
hozták egy rövid hirben. — Egy diák tragikus szerelme. 
Az s z . . .  .-i kollégium egy növendéke szerelmi bána
tában öngyilkosságot követett el. — És a közvélemény 
napirendre tért fölötte. De a mi gyermeklelkünk sokáig, 
nagyon sokáig elborongott az eset fölött.

A nagy sárga kaszárnya mögött a város szélén 
hosszan kúsztak a hegyek mindig magasabbra az ég 
felé, hogy messze, a láthatár végén a hunyadi havasokba 
olvadjanak. Az első lejtők egyikén egy gyönyörű erdő 
húzódott fölfelé, amiből a nemes város vezetősége egy 
parkírozott ligetet alakított. — Sejtelmes félhomály 
borongott itt örökké. A fenyők koronái gótikusán 
összeborulni látszottak és az ember szinte templomha
jóban képzelte magát. Imádtuk ezt a helyet és ösztön- 
szerüleg, borzongva mégis kerülgettük. — Legalább én 
úgy emlékszem, egyedül sohse léptém e fák közé. Bal
végzet lihegett e gyantaillatú erdőben. Elhunyt diákok



szelleme bolyongott a fasorokban. És bennünket, vala
hányszor itt járkáltunk, olyan érzés fogott el, mintha 
kriptában járnánk, babonás félelem, amely ajkunkra fa
gyasztotta a kacagást. Szent volt a meggyőződésünk, 
hogy ez a liget minden tavasszal megköveteli diákál
dozatát. — 1902 .... Vidor Géza, 1903 .... Szücs Endre, 
1 9 0 4 .... Csórán Romulus, 1 9 0 5 . . . .  Szabó Bandi. Alig
ereszkedett le a május langymelege a völgyre, alig ol- 
vadozott a  havas teteje, valami lázas izgatottság, érthe
tetlen és tragikus szorongás fojtogatta a kollégium fa
lait. Ki van soron? kérdezték remegve és hangtalanul egy 
mástól a diákszem ek.--------------------------------------------- -

Szabó Endre levele Simon Klárához.
Klárika!
Éjfél. Itt ülök a nyitott ablaknál és belebámulok 

a holdba. Május-éji sejtések zsibongnak körülöttem. 
És én nem tudok szabadulni mardosó fájdalmaimtól.
—  Mindennek vége volna? Maga rám nem várhat? —  
az édesanyja akarja így? Jó parti a mathézis profesz- 
szora? — És maga ebbe belenyugszik? Óh átkozom a 
pillanatot, melyben Magára találtam. Undorodom a  
gondolattól is, Magát egy ember karjai közt tudni, akt 
az atyja lehetne, aki egy átdorbézolt élet után köszvé- 
nyének ápolónőt keres. — Klárii Ha igaz volt az es- 
küvése, a szerelme, a csókja, Maga elutasítja ezt az 
ajánlatot. Van-e joga a szülőknek a gyermek boldog
ságát ily egyszerű gesztussal megsemmisíteni? Van-e 
joga Magát a közönynek, engem az őrületnek átadni?
— Szeretlek Klári, ahogy csak a déli nap szeretni tudja 
a  déli földet. S a szerelem isteni jogán magamnak kö
vetellek. M agam nak. . .  követellek. — Nem lehet az az 
utolsó szavad, amit könnyed fejbiccentéssel felém só



hajtottál. Vagy olyan könnyű nálatok, leányoknál a le
mondás, a sorsotokba való törődés? Nem hiszem Klá- 
rika, nyújts egy reménysugárt szerencsétlen

Bandidnak.
Klára levele Endréhez.
Bandi!
Befejezett tények felé közeledünk. Az „igen“-t még 

ki nem mondottam. De anyám szorongat s én megta
nultam a szülői akarat előtt föltétlenül meghajolni. A- 
nyuska különben azt mondja: Bolondság a ti diákos 
szerelmeskedéstek. Ismerem már az ilyesmit. Korotok 
ugyanaz. Bandit az egyetemi tanulmányok még eszten
dőkig lefoglalják. Más város, más lányok. — Oly szépen 
el fog téged felejteni. Ezt a kitűnő alkalmat nem szabad 
elszalasztani, mert még a nyakunkon maradsz.

Ti férfiak hevesebbek vagytok, mi nők gyakor- 
latiabbak. Meg kell hajolnom anyuska okoskodása előtt. 
Bandi! Ha meg is szakad a szivem, nekünk válnunk kell.

Boldogtalan Klárid.
Endre levele Klárához.
Klárika!
Válnunk kell. — És itt feküsznek előttem köny

veim. — Matúra. — Élet, eh bevágom a sarokba. — 
Válnunk kell! Ily hidegen, ily előkelőén? Válnunk kell. 
A két szó szüntelenül agyamba zúg, szivembe kalapál. 
Megbolondulok. Nincs szive az anyádnak és te méltó 
leánya vagy. — Válnunk kell? Talán elcsúszott a tol
lad? írd meg mégegyszer világosan és aztán, aztán . . .  
elválhatunk.

Klári levele Bandihoz.
Bandi!
Isten veled örökre. — El kell válnunk. Ma este 

tartjuk kézfogónkat. Jaj, inkább a h a lá lt. . .



Bandi búcsúlevele Klárihoz.
Klárika!
Itt ülök a fenyvesben és disputátok pisztolyom 

csövével. — Május, ifjúság? Úgy szeretnék élni, élni, 
élni, de nem tudok nélküled élni. — Szabad-e meg
halnom? Szabad-e elmennem most, mikor minden úgy 
örül, úgy zsong körülöttem? Örül? Nem, e helyen meg
szűnt az öröm. Ha legalább egy madár, egy lepke egy 
méhecske tévedne e halálos csöndbe és lelkemet föl
emelné ahhoz, akinek minden élet létezését köszöni! 
Szeretnék imádkozni érted és szavakat nem találok. 
Szeretnék imádkozni anyámért és nem merek az Isten
nel beszélni. — Szeretnék magamért is imádkozni. Mit 
magamért? Jöjjetek Vidor Géza, Szücs Endre és ti töb
biek . . . mutassátok az utat. Oly hűvös van . . .  És 
vallástanárom azt mondotta, — hogy gyávaság az ön- 
gyilkosság. Hah! és én bátor akarok lenni, mert félek 
a haláltól. — Klári, mily szép lett volna veled élni, mily 
borzalmas nélküled meghalni. Élj boldogan! Brrr! 
Fázom. Jó éjt. Bandi.

Bandi búcsúlevele barátaihoz.
Barátaim!
Ti boldog jövendő felé siettek. — A matúra egy 

hónap múlva talán már mögöttetek van. — Én nem 
mehetek veletek. Jövendőm fátyolát nem tudom fölleb- 
benteni. Engem az erdő kiván. Szeretnék menekülni 
innen. De nem tudok már fölemelkedni. — Bűvös va
rázslat megigéz. — Érzem szellemek szárnysuhogását. 
Szemem homályosul. Tébolyodom. Ejtsetek egy köny- 
nyet fölöttem. Pisztolyom rám vigyorog, incselkedik ve
lem, hívogat és én nem . . . tudok . . . tovább . . . 
ellenállni.



Katonák hallották a dörrenést és Szabó Bandit 
vérbefagyva találták. Azt mondják, szörnyű volt halál
tusája. A füvet harapta kinjába, véres tajték habzott 
szájában és szüntelenül nyöszörögte: Klári,. . .  m ért. . .  
tetted ez t. . .  velem . . .

Az öngyilkosság hire futótűzként terjedt el a vá
rosban. — „Egy bolond diák ismét“ — állapították 
meg a nyárspolgárok. — „Szegény Bandi“ — sóhajtot
ták a leánykák.

„A május, a fenyves, a szellemek!“ — suttogták 
babonás félelemmel a diákok. És még erősebben húzta 
őket egy titkos erő az erdő felé.



A krakói szellemidéző.
Goldfinger Náci az a fiú volt, akiben semita fa

jának minden jó tulajdonsága duplázottan jelent meg 
anélkül, hogy a rosszakat átörökölte volna. Szellemes 
és mégsem tolakodó, határozott föllépésű és mégis sze
rény, jeles tanuló és mégse elbizakodott, gunyoros és 
mégis aranyszivü. Szerettük Nácikát dacára annak, hogy 
a mi szabadelvű gimnáziumunkban is itt-ott felütötte a 
fejét az antiszemitizmus. Náci nem tartozott szűkebb 
körünkhöz, de a kis vézna, villogószemű, fekete, gön
dörhajú zsidógyereket mindig szívesen láttuk. És ő ezt 
tudta és vasárnap délután mindig ott volt nálunk. Val
lásos gyerek volt a Náci, aki még a külsőségekhez is 
szigorúan ragaszkodott. Nem egyszer fordult elő — 
talán véletlenül, talán szándékosan — hogy a mathezis 
professzora szombaton szólította a táblához. Náci krétát 
nem vett a kezébe és a tanárnak nem kis csodálkozá
sára fejből vezette le a legnehezebb tételeket is.

Egy alkalommal ott volt közöttünk a jasszkama- 
rában és sok mindenről szó lévén, a spiritizmusról, kü
lönösen a szellemidézésről diskuráltunk. Hogy ennek 
a családjában mi adódott elő, amattól a vénasszonytól 
mit hallott egyik másik stb.

— Gyerekek, — szólt Náci — meg kellene egy
szer próbálni a krakói szellemidézöve! Fazekas bácsival.



akiről csodadolgokat beszélnek a városban. Nemcsak 
a parasztok, de úri emberek is járnak hozzá és nem 
győznek eléggé csodálkozni attrakcióin. Azt mondják, 
nemcsak asztalokat táncoltat, poharakat mozgat körbe, 
hanem emberi hangon is megszólaltatja a szellemeket.

Náci hamiskásan kuncsorgott. Mi rajtunk ideges 
borzongás futott végig.

Krakóban, (így neveztük helyiségünknek egy vá
rosrészét) a cigánynegyed táján lakott Fazekas bácsi. 
Hogy és mikor került községünkbe, senki sem tudta. 
Ő nyugalmazott vasúti alkalmazottnak mondotta magát. 
De mindenféle fantasztikus hirek keringtek róla. Sokak 
szerint körülhajókázta már az egész világot s különösen 
hosszú ideig volt Indiában, ahol mindenféle mágikus tu
dományokat sajátított el. Senki bizonyosat nem tudott 
róla. Egész egyedül állott, soha a házából ki nem moz
dult. De a parasztok hiszékenysége földi javait alaposan 
meggyarapitotta. A parasztok azt hitték, hogy a pokol
ban is járt már és hogy talán magával a felséges atya
ördöggel van komaságban.

A szellemidéző bennünket is régen izgatott már, 
de még nem igen volt kurázsink elmenni hozzá.

Náci ajánlata újra előtérbe tolta az öreget.
— Elmegyünk még ma este mindnyájan — szó

lott Náci — meg kell csípnünk az öreget, mert remélem 
tisztában vagytok vele, hogy vén csalóval van dolgunk.

Az én fejemet akkortájt mindenféle spiritiszta Ol
vasmányok zavarták meg, úgy hogy megpróbáltam el
lenvetni:

— Kérlek, nem olyan bizonyos, mert vannak kér
lek megfoghatatlan, érzékfeletti dolgok . . .
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— Vannak, szó sincs róla, kell hogy legyenek — 
szólt meggyőződéssel Náci — de azt tagadom, hogy 
érzékeinkkel érzékelhetők volnának. Mért nem érzékel
teti magát Isten, aki létezik, aki van olyan bizonyosan, 
ahogy én vagyok? Eh, majd meglátjuk. Én minden e- 
setre hitetlenül megyek oda és fogadok, hogy meg
csípem az öreget.

Gesagt getan. Elindultunk.
Lázas izgatottsággal haladtunk végig egy sötét 

folyosón és beléptünk egy keleti pompával berendezett 
szobába. A misztikus félhomályban, melyet egy kis 
függőlámpa terjesztett a szobában, a bútorzat, egy ké
nyelmes fotell, kis kerek asztal, karosszékek, pazar sző
nyegek a falon, tisztán kivehetők voltak. A sarokból 
egy állványról halálfej meredt felénk. Lábunk belesüp
pedt a puha szőnyegbe.

— Mi járatban vannak az urak? — szólalt meg 
egy síri hang és kis összetöpörödött öreg emberke e- 
melkedett föl a fotellből. Szúró szemek, kusza, sárga 
szakáll, arca mint egy múmiáé, lábszárai bő bugyogó- 
ban, ingujjban, úgy állt előttünk az öreg.

Náci szólalt meg.
— Hallottuk hírét csodatetteinek Mester s szeret

nénk egyet mást a jövendőről mi is megtudni.
— Jaj barátaim, az nem olyan egyszerű. Csoda

tevő én nem vagyok. Egyszerű, vak eszköze a szelle
mek világának. A Mindenható különös kegyelme az én 
csekélységemet választotta, hogy közvetítő lennék a 
test és szellem világa között. Médiuma vagyok én az 
aktívumoknak, a szellemeknek, akik én általam akarják 
az emberek jövendőjét kinyilatkoztatni. De hiába is



jöttek volna én hozzám, hogyha a szellemek létezésé
ben nem hinnének.

— Hiszünk, hiszünk Mester, abban csak nem ké
telkedik?

— Jó. De tudják azt is ugyebár, hogy én csak 
ezeknek a szellemeknek élek. Nekem szegény halandó
nak senki és semmi földi továbbélésemet nem bizto
síthatja, csak híveim. Hogyha hajlandók fejenként 5 ko
ronát befizetni, ötszörhat az harminc, beletekinthetünk 
tudományomba.

Náci titokban integetett nekünk, és mi beleegyeztünk.
— A szellemidézésnek — az öreg mindezt úgy 

mondta, mintha már százszor mondotta volna ugyan
így — többféle módja van. Én nekem az egek négy
féle módot nyújtottak, nekem négyféleképpen közlődnek 
a szellemek kijelentései: asztalban, pohár által, írásban 
és élőszóval. Lesznek oly kegyesek az asztalt szabaddá 
tenni. Úgy. Kérem oda a fal mellé telepedni. Kettőt az 
urak közül meg fogok kérni, velem ide az asztalhoz 
telepedni. Kérném azt a szőnyeget kissé félrehúzni. Az 
asztalnak a padlón kell állania. Az urak? igen? Jói

Náci és Daki odatelepedtek. S lejátszódott előttünk 
a szellemidézésnek az a legegyszerűbb módja, amelyet 
számtalanszor próbáltunk már sikerrel s amit az olvasók 
is bizonyára ismernek. A kezeket az asztalra tenni, úgy 
hogy az ujjak érintkezzenek, az asztal mozogni kezd 
és emelkedésével ad választ a kérdésekre. Ezt már is
mertük, nem is nagyon érdekelt, habár mai napig sem 
tudom magyarázatát adni.

Hasonlóan á pohártáncoltatás, amely viszont ab
ban állott, hogy az öreg egy fehér papírlapot hozott 
elő, amelyre egy kör volt rajzolva és rajta az abc



összes betűi. Fazekas bácsi a kör közepére borított egy 
poharat, felszólította Nácit, tegye rá két ujját, ö szintúgy 
és egy bizonyos kérdésre a pohár mozogni kezdett és 
különböző betűkön megállva adta meg a. feleletet.

De jobban érdekelt, ami ezután következett. Dakit 
elküldötte az asztaltól és ott maradt Nácival. Kezébe 
vett egy ceruzát, maga elé rakott egy darab papirost 
és szólt:

— Most Írásban szólaltatjuk meg a szellemeket. 
Kinek a szellemét óhajtják? Különben ha meg jelenik, 
majd megmondja, hogy kicsoda.

— Jöjj, jöjj kedves szellem várunk.
Pár percnyi halotti csend.
— Itt vagy kedves szellem? — s megindult resz- 

ketegen az öreg keze, mintha szellem vezetné és irta: 
„Itt vagyok.“

— Kinek a szelleme vagy?
— Ne kérdezzétek, ismeretlen akarok maradni.
— Hányán vagyunk itt jelenleg?
— Heten.
— Kik ezek az urak?
— Diákok
— Milyen korúak?
— Tizenhat — tizennyolc között.
Merev figyelésünkben észre se vettük, hogy csu

pa  olyan kérdést tesz, amit neki a médiumnak is nem 
volt nehéz kitalálnia. Csak Náci feszengett.

— Kérem . . .
— Ach vége . . . szólt az öreg. — Nem szabad 

önödnek közbeszólni. Most várhatunk megint
— No, ha a kedves szellem úgy is elment, sza-



bad talán kérdeznem, csak az ö n  kezét vezeti a szellem,- 
vagy lehet az másé is?

Az öreg gondolkozott.
— Adott körülmények között másé is lehet, ha jó 

a  médium, ha fanatikusan hisz a szellemekben.
— Hiszek, hiszek, adja csak ide a ceruzát. Meg 

akarom kisérelni.
— Hiszen meg lehet, de nem hiszem, nem hiszem-
— Idézze nekem Petőfi szellemét.
— Azt már önnek kell megpróbálnia. Csak annyit 

mondjon: Kedves szellem, Petőfi szelleme jöjj, várlak. S  
aztán tartsa a ceruza hegyét a papiroson. Ha jó mé
dium, meg fog jelenni s vezetni fogja kezét.

Egy futó mosolyt vettem észre Náci arcán.
— Kedves szellem, Petőfi szelleme jöjj, várlak..
Feszülten figyeltünk. Egyszerre megindult a kéz

és Náci irta: Itt vagyok!
Fazekas bácsi nagyot bámult Nácira. De az nem 

zavartatta magát.
— Kedves szellem írj nekem egy költeményt. —  

Jó ideig tartott, amig a kéz megindult, azután írta:

Kőrös vize, fodros habok.
Tőlem ugyan maradhattok.
Szebb a vize a szőke Tiszának,
Duna fölött szebb madarak szállnak.

Melegvérű tót leányok,
Szivemét ne akarjátok . . .
Tisza Duna közén van egy kislány,
Értetek a kisujját se adnám.

Mindnyájan elbámultak, de leginkább Fazekas bácsi.-



— Látja bácsikám, milyen nagyszerű médium 
•vagyok.

— Csudálatos, nem . . .  hittem . . .  volna . . .  — 
hebegte.

— Próbálja meg maga is bácsi, biztosan magának 
is ír valami szép verset.

— Óh fiam, már elment. És akit egyszer elenge
dünk, az aznap vissza nem jön többé.

— Annyi baj legyen, idézze Csokonay szellemét. 
Az is költő volt. Majd ír az magának.

— De kérem . . .
— No de nézze öregem, csak nem fél Csokonay 

szellemétől?
— Isten ments. No majd megpróbáljuk. — S iz

gatottan törölte gyöngyöző homlokát.
Megidézte Csokonayt. Az csak nem akart meg

jelenni.
Végre mozogni kezdett a ceruza: Itt vagyok!
— Kedves szellem, irjál nekem egy dalt.
S az öreg reszketegen írta:

„A faluba muzsikálnak,
Ablakánál egy kis lánynak 
Kék a szeme, göndör haja . . .
Hallja de szép kis lány m aga.“

Náci felolvasta.
— Hisz ez az a nóta, amelyet Tusi ablaka alatt 

¡szoktunk énekelgetni. Ejnye, ejnye nem is tudtam, hogy 
az a kópé Csokonay is plagizál. . . .

— Miután az urak — szakította félbe Fazekas 
bá — három módját látták . . .

— Láttuk . . . szólt Náci.
. . . látták a szellemidézésnek, bemutatom a ne



gyedik és legcsudálatosabbat, azt a módot, hogyan; 
lehet a szellemeket megszólaltatni. Az urak egymás 
mellé ülnek oda a falhoz.

Leültünk. Náci éppen egy félig nyitott ajtó elé 
került, amely egy vak sötét szobába nyilt. Fazekas- 
bácsi hátat fordítván nekünk, keresztbe rakott lábakkal 
leült a szőnyegre és a folyosó sötétjébe bámult. Csak 
a háta közepét láttuk. Miután még egyszer absolut csendre- 
figyelmeztetett, mélységes hallgatásba merült. A szoba 
mindinkább elhomályosult. Végre csak alig láttam szom
szédom körvonalait. Ilyen derengésben maradtunk per
cekig hangtalanul.

— Miért idézesz szellemed erejével, miért nem  
hagysz nyugodnom ? — szólalt meg egyszerre egy resz
kető női hang a hátunk mögötti szobából.

Ijedten kaptuk fejünket hátra.
— Nyugalom urak, elszalasztjuk a szellemet —■ 

szólt Fazekas bácsi.
— Felelj, mért üldözesz engem? — nyöszörgött a- 

női hang.
— Nem üldözlek leányom, csak bizonyságot tenni 

szólítalak, mondd meg e kételkedőknek, hogy élsz a- 
halál után is és hívásomra az égtől adott hatalmamnál 
fogva megjelensz.

—  Meghaltam és ime itt vagyok, hogy szolgáljak 
néked!

— Mondd meg ki vagy, mikor és hogyan haltál el?’
— Thamia vagyok, keresztény görög leány, Mus

tafa pasa háremhölgye, akit a pasa 1663. tavaszán 
szerelmi féltékenységből szivén szúrt. A Boszporus h u l-  
lámtengere lön a sirom.



— Igen leányom, te már voltál egyszer nálam. 
M ondd meg ezeknek az uraknak mi lesz a jövendőjük.

— Add nekem a szót inkább Mester — szólalt 
itneg belülről egy másik, egy határozott férfihang — én 
vagyok maga Mustafa pasa, aki mióta a halál le
csukta szemeim, folyton kergetem Thamia szellemét és 
nem tudom elérni. Már-már elértem, amikor durva hívó 
szavad kiszakította körünkből és én ide is utána jöttem. 
Mondd, miért nem hagysz nyugodni bennünket. Azt 

.hiszed, hogy hatalmad nagyobb a mienknél? Azt hi
szed, bosszúlatlanui csalhatod embertársaidat továbbra 
;is? Addig játszottál Mester a szellemekkel, mig végre 
sikerült egyet magad elé citálni.

Valami nyöszörgést hallottunk, mintha valaki ir- 
irgalomért esdekelt volna. A sötét szoba tovább beszélt.

— Megsemmisíthetnélek nyomorult, aki játszani 
mersz, csalni és lopni mersz az égiek nevében, de nem 
teszem. Arra figyelmeztetlek csupán, ha még egyszer 

.szellemekkel mersz foglalkozni, halálnak halálával la- 
kolsz. Ég veled. Az órám elhí!

Fazakas bácsi- hangos jajszóval zuhant le a sző
nyegre. Hirtelen felcsavartuk a lámpát. Náci nem volt 
sehol s az öreg ájultan feküdt a földön. Hosszú dör
zsölésre magához tért.

— Mustafa . . .  M ustafa. .  . Istenem . . .  bocsáss 
m eg . . .  — dadogta.

E percben Náci lépett ki mosolyogva a szomszéd 
.szobából. Fölrántotta az egyik ablakot és Így szólt:

— Ugye megmondtam fiúk, hogy közönséges 
csaló a Fazekas bácsi. Láthattátok már a versírásnál is. 
Már régen gyanakodtam rá, hogy hasbeszélő. S gyanúm



valóra vált. Thámiát ő maga játszotta, Mustafa pasa 
meg én voltam.

— M a g a ... t e . . .  t e . . .  nyom orult...
— No nézzétek, az öreg még goromba lesz. Mit 

szóltok, átadjuk a rendőrségnek?
— Óh urak, csak azt ne, mindent, mindent meg

teszek. Csak ne tegyenek tönkre, ne vegyék ki a ke
nyeret szájamból.

— A 30 koronájának fuccs! Azonban azt hiszem^ 
fiúk ne bántsuk az öreget. Amig a butaság és babona 
dühöng a földön, addig az ilyen férgek ki nem pusz
tulnak. Máskor ügyesebben csinálja öregem.

— De a vers, a vers kérlek, — amelyet a szellem^ 
diktált neked — szóltam távozóban Nácihoz.

— Ugyan ne nevettesd ki magad, azt is én rög
tönöztem.



Dina, a harangozó.
Szombat délutáni hangulat feküdt a Kozsuch-ka- 

marán. Czakó Jancsi az ujjain számlálgatta, hány hét 
van a karácsonyi vakációig. Én hányát feküdtem az 
ágyon és unalmamban a mennyezetet nézegettem. Czakó 
Pista komoran ült az asztalnál. Alighanem azon gon
dolkozott, miért is nincs háromszor elseje egy hónap
ban. Daki a kézenjárást gyakorolta nagy hozzáértéssel. 
Botka meg a legkisebb Kozsuch lánnyal szemezett az 
ablakon keresztül.

A novemberi tűz vigan pattogott a kályhában 
(mégis csak jó asszony volt a Kozsuch néni, hozómra 
is fütött). A cigarettafüstöt vágni lehetett. S minthogy 
egyikünknek sem jutott eszébe beszélni, hallgattunk 
mindannyian.

Bim, bim, bim, bim!
Bam, bam, bam!
Hármat ütött az ótemplom harangja.
Tötötő, tötö! — hangzott Dina bácsi tülke a to

ronyból.
Tötötő, tö tö ! — a világ négy tája felé fújta jelez

vén, hogy ő ébren van és őrködik a város felett. Dina 
„bá“ harminc egynéhány esztendeje állt már a luthe
ránus eklézsia szolgálatában és ugyanannyi ideje lakja 
már Andris bával az ótemplom tornyát. Két család egy



tucat gyerekkel egy toronyban. Ne méltóztassanak ezem 
csodálkozni, három egymás „fölé“ nyiló helyisége volt 
a toronynak. Az alsó szobában Andrisék, a középső
ben Dináék laktak. A felső helyiségben a harangok- 
voltak. Ugyanez volt a közös konyha. No meg a ren
delő. Mert tudni kell, hogy Dina bácsi üres óráiban 
foghúzással is foglalkozott. Dina bácsi és a tornya,- 
melynek az volt a szerencsétlensége, hogy a gimná
ziumnak és a Kozsuch-kamarának tőszomszédságában 
volt, állandó céltáblái voltak mindennemű diákstiklik- 
nek. Szerettük nagyon Dina bácsit, ő is szeretett 
bennünket, de a közös szeretet nem akadályozott meg. 
abban, hogy néha harcot üzenjünk egymásnak. Sü
ket volt az istenadta, ami a harangokkal való harminc 
esztendei foglalatoskodás után nem is olyan csodálatos^ 
De annál élesebbek voltak szemei. A legerősebb nap
sütésben is meg tudta különböztetni a kéményfüstöt az 
igazi füsttől. Ő felőle a város nyugodtan alhatott, a 
legkisebb tüzet is rögtön észrevette.

Dina bácsi ideális házaséletet élt. Beszélhetett, 
zsörtölődhetett az asszony, ő csak akkor értette, ha: 
szája mozgására figyelt. Történt azonban, hogy az a sz -  
szony egyszer nagyon megharagudott rá. Napokig hiába 
szólt hozzá, hiába figyelte a száját, csak nem szólalt meg.

— Mér nem szólsz asszony? Tán megnémultad 
magadat, hogy a hangodat sem lehet hallani?

Az asszony csak hátat fordit neki haragosan.
Gondol egyet Dina, lemegy a paphoz.
— Pán otyec, az enyém asszony aligha meg nem- 

némulta. Napok óta egy szót nem beszélte. Kérem szé
pen, hogy imádkozna érte a templomban vasárnap,, 
hátha az Isten meggyógyítana.



A pap elmosolyodott, de megtette, amire kérte. 
Mondott vasárnap prédikáció után egy szép imádságot, 
hogy a Dina megnémult, nagybeteg asszonyán könyö
rüljön az Isten. Lön erre a templom után nagy tódulás 
.a toronyba, ahány tót asszony volt a templomban, mind 
hangos szóval sajnálni akarta Zsuzska nénit. Ott talál
ták a „konyhában“, amint mérgesen a rántást kavargatta.

— Kit kerezsneg asszonyok?
— Jaj, jaj, megvan a csoda!
— Milyen csuda van m eg?
— Hát meghallgatta az Isten a pan otyect Zsuzska 

•néni már nem megnémulta.
— Ki némulta m eg?
— A Pán otyec imádkozta magáért, mert a  Dina 

¿bácsi nagyon búsulta, hogy maga megnémulta.
— Kicsoda ? Én ? Óh azt a . . .
Az ezt követő családi jelenet városunk annalesei- 

b e n  nincs feljegyezve.
Dina bácsi kedvenc tartózkodási helye a harang

lábak alatt volt, ahonnan egy csapóajtó vezetett az alant 
levő  „lakosztályba“. Ennek a csapóajtónak nevezetes 
szerepe volt, mint később látni fogjuk.

Egy veröfényes délutánon Dina ismét ott ült a 
•haranglábak a la tt Hosszúszárú pipájából eregette a  füs
töt és nagy léleknyugalommal szemlélte a  határt. Daki 
a „Meljan “-harang nyelvébe kapaszkodva lóbálta ma
gát, mi meg Czakóval fenn a gerendákon mászkáltunk 
denevérek és bagolyfiak után. Szépen beláttunk a gim
názium udvarába, ahol az öreg Oláh, öregségére is a 
legstrammabb mind valamennyiünk között, lépkedett a 
hatodikosok frontja előtt



Nini Andris b á ! Nini Knapec! — kiáltott fel Daki, 
akinek szeme sasszem volt.

És valóban lenn a torony alatt megjelent a gim
názium másodpedellusa Knapeccel, a  kiérdemült szín
házi zenésszel. De Uramfia! Az óreg kontrásra alig 
lehetett ráismerni. Nagy, vörös kendő volt a feje köré 
csavarva és ha sarló hátát és görbe lőcs lábát nem 
mutogatja, szentuccse inkább hasonlított volna Ancsurka 
nénihez a Pepikert boszorkányához, mint Knapechez, 
aki Prahaban a Hradzsin tövében (nagyon gyanús szár
mazás) látott napvilágot.

A két öreg belépett a toronyajtón. De legalább 
tizenöt percig tartott, amig a csapóajtóig értek. Andris 
bá nagynehezen feltolta és ígyen köszöntött be nagyo
kat fújtatva:

— Nnna! Ez izs megvolna kérem szípen.
Knapec szótlanul, lihegve rogyott egy kiálló ge

rendára. Igaz, nem is szólhatott szegény, mert a szája 
is be volt kötve.

— Dina bá, egy pácienst magának hoztam.
Dina bácsi csak nézte a várost. Istenadta süket

ségében észre se vette, hogy vendégei érkeztek. Andris 
bá formálisan megrázta.

— No, no, no, lassan a testtel. Jónapot, jónapot. 
Mi az Andris b á ?

Andris bá jobb mutatóujjával egy görbe mozdu
latot tett szája felé, azután Knapecre mutatott.

Dina bácsinak szélesre mosolyodott az arca.
— Fájni méltóztatik a fogának kedves Knapec 

úr. Na mindjárt, mindjárt, fájdalom nélkül csinálunk a 
a  dolgot Csak kerezsem a szerszámkát.

Állott pedig ez a szerszám egy közepes vastag



ságú, erős cukorspárgából. — Dina bácsi kihüvelyezte 
Knapec fejét a vörös kendő alól és nagy szakértelem
mel nyúlt bele piszkos, bütykös ujjaival a szájába. So
káig nem kellett keresgélnie, mert Knapecnek a felső 
jobb soron már csak ez az egy renitens foga volt. Dina 
farkashurokszerű kötéssel odaerősítette a spárgát a 
hatalmas zápfoghoz. Azután felemelte a csapóajtót és 
annak karikájához kötötte a spárga másik végét. Kna
pec az egész „műtét“ alatt egy szót sem tudott szólni. 
Csak didergett, mint Sobri Jóska az akasztófa alatt. Mi 
természetesen annál nagyobb passzióval vártuk a tör- 
ténendőket. Dina ezalatt a következő beszédet intézte 
a sok vihart látott zápfoghoz.

— Ebadta kutyaházija, te se gondoltál volna ifjú 
korodban, amikor rágtál a libacombokat és a hagymás 
rostélyost, hogy Dina bá kezei alá kerülsz. Mit is ke- 
rezsel még itt, amikor társaid mind elhulltak már mel
lőled? Mit agyarkodol, mit komiszkodol, szegény jó 
Knapec úr szájában ? Hát nem veszed figyelembe, hogy 
szegény jó Knapec urunk aludni is szeretne éjjel, hogy 
muzsikálnia kell nappal és micsoda keserű arculattal 
kenegeti hegedűjét, ha te ott szurkálod az állát! Nem 
szégyeled magad te mihaszna? Ki veled te gézengúz!

Ezzel fogta a nagy csapóajtót és teljes erővel 
bevágta. A torony végitéletszerűen döngött. Ám a záp- 
fog, úgylátszik megmakacsolta magát, mert amint az 
ajtó becsapódott Knapec fejjel lefelé utána bukott és 
ha nem lett volna cseh koponyája, talán összes eresz
tékei szétmentek volna.

Knapec velőtrázó ordítással feküdt a csapóajtón. 
Foga természetesen még mindig odamadzagolva.

— Jaj, jaj nekem, elég volt. Irgalom, beleszúrtatok



az agyvelőmbe. Jaj, jaj végem van. Mariankám, hiába 
főztél nekem márna pemische knédlicskét káposztával, 
a te Knapeckád nem fogja többé megenni.

Dina bácsi természetesen mindebből mit sem hal
lott. Vérben forgó szemekkel hörögte:

— Mit, hogy egy zápfog nem akar kigyünni. Fog
játok meg Knapec urat!

Kissé borsódzott a hátunk, de azért talpra állítot
tuk Andris bá segítségével, bárhogy kapálódzott is.

Dina bácsi félelmes energiával ragadta meg újra 
a csapóajtót.

— Fogjátok meg erősen !
— Jaj Istenem, Istenem !
— Bumm! — A csapóajtó újra bevágódott é s . . .  

Knapec ájultan dűlt karjainkba.
De a zápfog, néhány deka 'pofahústól koszorúzot- 

tan diadalmasan fityegett a zsineg végén.
Knapecnek, a muzsikusnak pedig néhány évre rá 

bekövetkezett haláláig ijesztően ferde maradt az álla.
** *

Öreg barátunk Dina, nem tudom élsz-e még, vagy 
fáradalmaidat a „magas“ egyházi méltóság betöltése 
után ott pihened-e már Knapeccel egy so rban! Hiszen 
olyan régen nem jártam már felétek. De valahányszor 
visszajárok képzeletben oda, ahol annyi víg és bús órát 
töltöttem, te is és nem is utolsó helyen megjelensz a 
lelkem előtt.



Súlyán Ádám kacsái.
Keserű, zsugori öreg ember volt Súlyán Ádám. 

Nem ilyen volt ö fiatalabb korában. De az élet valahogy 
csúnyán bánhatott el vele. Ez keserítette meg annyira, 
hogy egyedüli szórakozást már csak garasaiban talált. 
No meg abban, hogy Tranosciusával (lutheránus tót 
énekes könyv) minden áldott reggel elballagott az ó- 
templomba (úgy látszik fukarság és templombajárás 
valahogy összefüggnek egymással). De ezt csak azóta 
tette, hogy az esperes úr kifogott rajta. Történt ugyanis 
évekkel ezelőtt, hogy véletlenül találkoztak az uccán.

— Hová, hová Súlyán Ádám uram?
— Csak úgy egy kicsit duruzsmálni a szomszédba, 

pan otyec!
— Hallotta már Súlyán Ádám uram a nagy esetet ? 

Fényes nappal kilopták Chrenka bátyánk Tranosciusát 
a  templom padjából!

— No de ilyet!
— Bizony. Harminc éve hogy itt vagyok, de még 

ilyesmit meg nem értem. Aztán mit gondol, kit gyanú
sítanak az emberek?

— Honnan tuhhatnám?
— Ki se találja? Kendet Súlyán Ádám uram.
— Engemet?



— Váltig mondogattam én mindig, az lehetetlen. 
Súlyán Ádám ilyen, meg amolyan becsületes ember, 
hogy ő ilyesmire nem képes. De hát a fáma erősen 
tartja magát.

— De kérem, pan otyec, hiszen én már harminc 
esztendeje nem voltam a templom tájékán se.

Csak ezt várta az esperes úr, csak ezért mon
dotta el az egész fabulát és úgy, de úgy lehordta nyilt 
uccán Súlyán Ádám uramat, beszélvén neki a menny
béli haragjáról, hogy Súlyán Ádám uram soha többé 
nem mert a templomból elmaradni.

Lakott pedig Súlyán uram Betlehemnek (város
rész!) a Kőrös felé néző oldalán.

Voltának Súlyán Ádám uramnak többek között 26 
igen szép kacsái. És lakott ugyanebben az időtájban 
házának tőszomszédságában egy Pityke Dani nevezetű 
diák. Hogy Súlyán Ádám kacsái szépek valának, az nem 
csoda, mert gazdájuk igen jól tartotta. Hogy pedig 
Pityke Dani, a diák az alumneumi koszt után mindig 
éhes vala, az még kevésbbé csodálatos. Fájtának tehát 
szörnyen a diák fogai egy kis kacsapecsenyére. El-el 
nézegette, simogatta szemével a kerítésen át Súlyán 
uram kacsáit. Néha át is szólt az öregnek csak úgy, 
mintha foga közül sercentené ki:

— De szép kacsái vágynak, Ádám b ácsi!
— Vágynak annak, aki el nem issza! — vála

szolt büszkén az öreg.
— Mit csinál ennyi kacsával?
— Kit megeszünk lassacskán, kit magnak meg

hagyunk, úgy ahogy.
— Nem való ez az állat a kend gyomrának öreg 

apám — évődött vele Dani.

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 15



Az öreg megsértődött.
— Tán bizon a te redves alumnus gyomrodnak 

öcsém, amelyet télen-nyáron káposztalével bélelnek. Be 
se venné az ilyen étket.

— No, no, hiszen zokon ne essék a szavam. Csak 
úgy tréfáltam.

— Teréfa, teréfa, jól van no.
Súlyán uram minden este megszámlálgatta jószá

gát. Utolsóknak mindig a kacsák maradtak.
— Egy . . .  kettő . .  . három . . .  huszonhat — dőr- 

mögte mindig megelégedetten.
Egy szombat este ismét átszólt Pityke:
— Nem adna el nekem Ádám bácsi egyet kacsái 

közül? Úgy vasárnapi pecsenyének.
— Nem én fiam, magamnak is kevés.
— Kár. Barátaimat szerettem volna holnap meghívni.
— Mordizom adta! Kacsapecsenyére? Hogy ki 

nem esik a gyomrotok szégyenében. Megállj, te pazarló 
gézengúz, megírom az apádnak.

Másnap este szokott időben számlálgatta Súlyán 
uram kacsáit.

— Egy . . .  kettő . . .  huszonöt. . .  hol a huszon
hatodik? Talán rosszul számláltam?

Újra kezdi. De bizony csak huszonöt marad az. 
Kétségbeesetten futkos körül az udvaron.

— Hol lehet ? hol lehet ? Sehol egy nyílás. És én 
egész nap idehaza. Megbolondulok. Ilyen szörnyűség.

Minden lehetőséget végiggondolt. Róka, görény 
járt az eszében. De hisz az is lehetetlen. Nappal maga 
őrzi állatjait, éjjel meg gondosan el vannak zárva. Csak 
arra az egyre nem gondolt, hogy a templomban is 
járt ma.



Pityke diák átszólt a kerítésen:
— Mit keres Ádám bácsi ?
— Képzeld öcsém, eltűnt egy kacsám.
— Az lehetetlen — álmélkodik a diák.
— De biz Úristen 1 — sóhajt az öreg.
— Hiszen kend egész nap a kacsáin ül.
— Ép az, hogy rajtok ülök. Itt csak valami ördög 

praktikázhat.
— Látja Ádám bácsi, én ezt Isten büntetésének 

tartom. Maga a szegény diáktól sajnálta kacsáját, most 
elvitte az ördög.

Súlyán uram hümmögött még valamit, aztán szé
gyenkezve házába tért. Egy hétig kerülgette az álom a 
szemeit.

Következő szombat este Pityke ismét megszólalt:
— Bátyám uram, hátha holnapra eladna nekem 

egy kacsát?
— Öcsém, sajnálom, már csak huszonöt van. 

Nem tehetem.
Vasárnap este ismét hiányzott egy kacsa. Súlyán 

uram azt hitte, hogy a guta kerülgeti.
— Öcsém, öcsém !
— No mi baj Ádám bácsi!
— Mán csak huszonnégy. Utánuk halok, érzem.
S hat vasárnap egymás után hat kacsája tűnt el.

Az öreg lesoványodva, összetörve lézengett udvarán. 
A hetedik vasárnapot megelőző este Pityke átkiabált:

— Tán haldoklik uramtjátyám?
— Bár mán inkább a sir takarna — nyögte az 

öreg fáradtan.
— Nézze, Ádám bácsi, adjon el már nekem egy 

kacsát, úgy ehetném már holnap egy kis pecsenyét.



— Édes fiam, húsz darab, húsz az egész, tönkre 
megyek, leszegényedem. Dehát látom nincs Isten áldása 
rajtam. Vidd el, vidd el fiam.

Pityke kiválasztott egyet találomra, leszúrt érte 1 
frt. 40 krajcárt és elégedetten távozott.

— Tizenkilenc — mormogta az öreg maga elé.
Vasárnap este rezignáltan számlálgatta kacsáit.
— Egy... kettő... tizennyolc... tizenkilenc... húsz...
Dörzsölgeti szemeit. Újra kezdi. De csak húsz

marad az mindenképen.
Pityke már ott Iesekedett a kerítés mögött.
— Öcsém, fiam, hun vagy?
Pityke nagysokára előkerült.
— No mi baj megint, öregem?
— Azt hiszem öcsém, hogy az öregségtől ker- 

gülni kezd az eszem. Ugyan számláld csak meg kacsái
mat. Tegnap ugy-e tizenkilenc volt?

— Annyi. Egy . . .  kettő . . .  húsz az apám ?
— No fiam, ha pápista volnék, vagy óhitü, még 

ma kifüstöltetném házamat, mert azt hiszem itt köpköd 
valami csintalan szellem.

— Ha nem látnám szemeimmel, el se hinném.
Ismét egy vasárnapra rá huszonegyet számlált.
— De mán ezt tovább nem birom, mék a bolon

dok házába.
Azután huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy, 

huszonöt. Kacsái rendre vissakerültek.
A huszonötödiknél aztán visszatért az életkedve.
— Csudát láttam mán sokat, de ilyet. Hogy ezt 

is megérjem.
— Még a huszonhatodik is visszakerülne, ha be

csületes pénzen el nem adja nekem.



— Mondd fiam, ti mégis sokat tanultok abban az 
oskolában. Mit mondanak a tekintetös professor urak, 
vannak még csudák a földön?

— Vannak ám, kivált ha diákember lakik tőszom
szédságunkban.

— Hogyan értsem ezt?
— Hát úgy Ádám bátyám, hogy a maga fukar

ságát már egyszer csúffá kellett tenni. Jó pénzért kér
tem magától egyetlen kacsát akkor, amikor zöldült a 
szemem az éhségtől és kacsát a múlt nyár óta nem 
ettem. Maga még viccelt és goromba volt. No mon
dom, megtréfálom. Tudtam azt, hogy maga minden va
sárnap reggel templomba megy. Olyankor kitaszítottam 
az egyik lécet, így la, aztán, hogy a szomszédok gya
nút ne fogjanak, lehasaltam a földre, elővettem egy 
spárgát, amelynek végére egy kukorica szemet kötöt
tem és beeresztettem az udvarába. Szárazon halásztam 
a  kacsákra. Persze, ahogy a kacsák a kukorica szemet 
meglátták, lön nagy futás és a leggyorsabb spárgástul 
együtt elnyelte. A spárga másik vége azonban az én 
kezemben volt s azon lassan óvatosan odahúztam a 
kerítéshez. Még kiáltani se tudott az ebadta. S így egy
más után hat kacsáját húztam át. Köszönje meg, hogy 
meg nem ettem. Mikor végre eladott egyet, megsaj
náltain Urambátyámat s minden vasárnap egyet egyet 
ismét visszaeregettem. Ebből megtanulhatja: a fukart 
s e  Isten, se ember nem szereti, de még az ördögnek 
s e  kell.

— Ej, ej, adta diákjai milyen kópék, Istenem, 
Istenem 1



Az elvált asszony.
i.

A vidéki színtársulat nyári idénye vége felé já r t  
Sugár Jolán jutalomjátékát készültek másnap adni, ame
lyet kedvencversennyel kötöttek egybe. Szorongva lestük 
a fekete táblát, mi lesz a tanári kar szentenciája. Drá
kói szigorral vizsgálták ugyanis már előzőleg a dara
bokat s ha az ifjúságra nézve meg nem felelőnek ta
lálták, megjelent az ukáz a fekete táb lán : „Ma tilos 
színházba menni“. Ugyanez lön a sorsa az „Elvált 
asszonyának is.

A két legmagasabb classis összedugta a fejét és 
elhatároztatott, hogy bemegyünk a direktorhoz. Harmad- 
magammal beállítottam hozzá s miután különféle circum- 
scriptiókkal körülbástyáztam kérelmünket, kirobbantottam, 
hogy hát utolsó előtti előadás, semmi szellemi szóra
kozás, felnőtt ifjak stb. és hogy lenne kegyes az igaz
gató úr kivételesen megengedni a két felső osztálynak 
az „Elvált asszonyához elmenni. Inkább ravaszul, mint 
ridegen utasította vissza a vén róka:

— Barátaim, még ha akarnám sem tehetném, mert 
ez tanárkari határozat.

És este mégis ott voltunk a színházban. Persze 
nem a diákhelyeken, amely ásított az ürességtől, hanem 
fenn a sötét karzaton, kocsisok és cselédek között.



A függöny felgördült. Azt hiszem, egy törvény- 
széki jelenettel kezdődik a darab. Biztosan nem tudom, 
m ert azóta sem volt kedvem megnézni. Alig kezdtek a 
színészek billegni a színpadon (gondolom Sugár Jolán 
Is ott volt már), valaki a sötétben meglöki az oldalam at:

— Te, mintha a pedellus jönne ott!
Egy másodperc alatt valamennyien tudtuk. Mi lesz 

m ost?  A pedellus méltóságteljes léptekkel közeledett. 
Odaért hozzánk.

— Áh, diákok! — szólt félhangosan, gúnyosan, 
lótosan.

— Nem, csizmadiainasok! — válaszoltam dühösen.
— Óh, hiszen tiltva vagyon ma a színházba jövetel!
— Hát aztán ?
— Kérem én csak azt ajánlom, hogy induljanak 

«oszlásnak, mert én mint hivatalos közeg jöttem ide.
Egy pár mesterlegény pisszegett.
— Nos, hivatalos közeg úr, vegye tudomásul, hogy 

nem indulunk még oszlásnak.
— Ne vicceljen kérem, én hivatalos hatalom. . .
— Nézze, a közönség már fölfelé tekintget, ha nem 

¡hallgat, ledobom a karzatról!
— Hát kérem igen, hát én csak úgy megjegyeztem...
Azzal csöndesen eltávozott.
De alig telt bele három perc, lélekszakadva rohant fel.
— Uraim, becsületistenemre nem én árultam el, 

jön  Ungváry tanár úr dühösen és keresi a diákokat.
Lön erre szörnyű ribillió. A megijedt diákhad nem 

törődvén előadással, közönséggel, óriási dörömbölésset 
menekült ki a vészkijáraton. Mi is rohantunk természe
tesen. Hogyne! Ungváry az osztályfőnökünk volt. Kész



volt a botrány. Annyi bátorságunk azonban volt né- 
hányunknak, hogy a kioszk körül levő fák árnyékába 
húzódva, meglestük a további fejleményeket.

A közönség nem tódult ki, ebből megállapíthattuk, 
hogy az előadás folyik tovább.

Az öltöző ajtaja hirtelen kinyílt nagy robajjal s 
dühödten lépett ki rajta az atléta termetű hősszerelmes. 
Nevére még ma is emlékszem. Mint komor bikáé, 
olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása. A 
pedellus szerencsétlenségére éppen akkor lépett ki a 
karzat felőli ajtón.

— Ki m aga? — mordult rá a hősszerelmes.
— Én . . .  én . . .  kérem . . .  vagyok a pedellus . .  .. 

a gimnáziumtól. . .
— Mit keres itt?
— Kérem a diákok . . .
— A diákok ? ! . . .  puff, csattant egy nyakleves 

és a pedellus vagy 12 lépcsőn gurult lefelé.
Legurult pedig éppen Ungváry tanár úr lábai elé, 

aki abban a pillanatban ért oda.
— Tanár úr kérem . . .
— No mi az Podracsek?
— Tanár úr kérem, az az úr ott fenn megpofozta 

engem és ledobta ide.
— Hallja az úr, hogy merte az úr intézetünk hi

vatalos közegét bántalmazni?
— Kicsoda tulajdonképen az ú r?  — szólt le gő

gösen a hősszerelmes.
— Gimnáziumi tanár és a nyolcadik klasszis 

főnöke.
— Én pedig a társulat hősszerelmese vagyok, volt 

tagja a budai nyári színkörnek, címzetes újságíró stb.



stb. És mint a társulat ilyetén tagja kérdezem öntől, 
mint főnökétől annak a nyolcadik klasszisnak, ama 
rablóbandának, amely megzavarta előadásunkat, városi 
botrányt idézett elő, beszennyezte jó hírnevünket, én 
kérdem öntől, mit keres itt az úr ? Önök az okai 
ennek a botránynak!

— De uram . . .
— Igenis önök az okai. Ám tiltsák meg diákjaik

nak  a színházlátogatást, ám csapassák ki holnap, ölessék 
meg, töressék kerékbe, főzessék olajba, füstöljék meg, 
nyársalják föl diákjaikat, de nem tűröm, hogy a szín
házunkban előadás közben hajtóvadászatot rendezzenek 
reájuk. Kártérítést követelünk, becsületsértési pört a- 
kasztunk az iskola nyakába. Megértette tanár úr, 
osztályfőnök úr, rablófőnök úr.

— Ripacs!
— Micsoda ? Ripacs, én ? Budának kedvence, 

Temesvár parketthőse stb. stb. megyek a kardomért, 
ez vért kiván!

Egy hősi lendülettel berohant, az öltözőbe.
Ugváry tanár úr és a pedellus pedig ez alatt el

tűntek az é jszakában ...
Ugyanezen az éjszakán álom nem jött a szemeimre.

II.

Viharfellegek ültek Ungváry tanár úr homlokán. 
Mindenki tudta, hova fog a villám lecsapni, azért mégis 
szepegett mindenki. Még az ártatlanok is. Mert jaj an
nak a szerencsétlennek, aki ma német nyelven elnyö
szörögni kénytelen Walther von dér Vogelweide jellem
zését. Egy negyed órai kinos hallgatás. A légy döngését 
is meg lehetett hallani. Az idegek a pattanásig feszültek.



Csak már megindulna a lavina. — Kutya bánja, ha  
össze is lap it!

A tanár űr végre megmozdult. — Vérben forgó
szélnek körüljáratta az osztályon. Végre az enyéimmeí 
találkoztak. Jaj, ha most ürgévé lehetnék. De még csak 
le sem tudom sütni a szemeimet, hipnotizál! No most, 
most fog megszólalni. Még mindig nem ? Gyöngyözik 
már a homlokom. Végre sóhajszerűen kinyögi, látszik, 
hogy már negyedórája rágja a bevezető szavakat:

— Mondja csak kérem, mi a magyar ember leg
jellegzetesebb tulajdonsága?

Még szerettem volna kételkedni, hogy nekem szól, 
de hirtelen átfutva az egész környéket láttam, hogy 
mindenki egyszerre rövidlátóvá lett és lázasan számlálja 
könyvének betűit.

— Mondja kérem, — mondja m á r . . .  — hallom 
ismét rekedten, türelmetlenül.

Nem volt kitérés. Megembereltem magam és föl
álltam.

— Az őszinteség! — mondám — úgyis tudva 
hova akar kilyukadni.

— Jöjjenek ki tehát azok, akik tegnap az igaz
gató úrnál jártak.

Kivánszorogtunk hárman Sárkány, Kárpáthy, meg én,
— Olvasták önök (az önöket mindig szörnyen 

hangsúlyozta, ha dühös volt), olvasták önök a tegnapi 
tilalmat a fekete táblán?

— Olvastuk! — válaszoltuk unisono.
— Hallották önök az igazgató úr szóbeli tilalmát is?
— Hallottuk!
— Voltak önök az este a színházban?
— Voltunk!



— Óh, hiszen akkor önök szentségtörők és ha
ramiák és betörők és zsiványok. Én önöket hármukat 
tekintem értelmi szerzőknek. Hiszen akkor én önöket 
hármukat kicsapatom, megöletem, kerékbe töretem, o- 
lajba főzetem, felfüstöltetem, nyársra huzatom (ha gon
dolkozni mertem volna, azt gondoltam volna magamban: 
de pontosan megfogadta a szinész tanácsát). Önök or
szág csúfjává teszik az intézetet, önök engem kitettek 
egy ripacs gorombaságainak és nem szégyellették egy 
zsidó jogászgyerektől potyajegyeket elfogadni, önök, 
akiket maholnap uraknak címeznek, önök szembehe
lyezkednek az egész tanári karra l. . .  stb.

Ilyet Ungvári tanártól még nem volt szerencsénk 
hallani. Én azt hittem, egy örökkévalóságig tartanak e 
pörölycsapások. Egyik-másik súlyosabb csapásnál ön
kéntelenül jobbra-balra kapkodtam fejemet. És a cudar 
le nem vette rólam szemeit. Soha még ilyen rút sze
meket nem láttam. Végre pauzát tartott. Azt hittük vég
zett már. Nem. Most az izzó haragból a lírai szenti- 
mentalizmusba csapott át és holmi hálátlanságról, jósá
gával való visszaélésről beszélt.

— Önöket konferencia elé viszem — fejezte be 
hozzánk intézett szavait.

— Kik voltak még a színházban ? — tört ismét 
ki belőle.

Vagy tizenöten fölemelkedtek.
— Megjegyzéseim önöknek is szólanak. Hát a 

többi? Önök, akik ülnek, nem voltak o tt?
— Nem voltunk! — nyafogta valaki félénken hátul.
— Az én időmben becsületbeli kötelességének tar

totta volna az egész osztály a bajban levőkkel szoli-



daritást vállalni. Ezt vártam volna önöktől is. Mert „jó- 
fiúkra“ nincs szükségem. Megértették ?

Ezzel be sem várván az óra végét, kirohant s  
dühösen bevágta maga után az ajtót.

S a konferencián még ő védelmezett bennünket. 
Kevésbbé szabályszerűvel megűsztuk.

Az elutazó primadonnát aznap este az állomáson 
nagy lelkesedéssel búcsúztattuk. A drákói Ítéletet ő is 
tudta már s a kocsi ablakából szorított kezet velünk, 
három szerelmes, naiv, bolond diákkal.



Egy 
szupplikáns naiv élményeiből.

A kálvinista tanintézetek a szupplikációt már jó pár 
évtizede eltörölték, mert a magas egyházi hatóságok 
véleménye szerint a kéregetés sérti a tanintézetek te
kintélyét és az ifjak önérzetét. Lutheránus intézeteink
nél diákkoromban még megvolt ez az intézmény ama 
bölcs meggondolás alapján, hogy az ifjú világot lát, 
tapasztalokat szerez, embereket ismer meg és a tete
jébe az intézetnek még anyagi hasznot is hoz. Év vé
geztével a szarvasi főgimnázium intézősége is kezébe 
nyomta a vállalkozó szellemű ifjúságnak a könyvecs
kéket és az ifjak elindultak, ki délnek, ki északnak, ki 
Erdélynek, ki a Szepességnek, ki a Dunántúlnak, hogy 
a lutheránus lakta vidékeket „lelegeljék“ és gyűjtsék a 
garasokat „tápdánk“ részére, ahol Misik anyánk híg 
levesei hizlalták a műzsafiakat. Az új iskolaév elején 
aztán volt mit hailgatniok a kevésbbé vállalkozó szel- 
leműeknek holmi megtörtént és kigondolt utikalandókról, 
rabló és szerelmi históriákról, amiket egyiknek-másiknak 
túlfűtött fantáziája valóságos hőskölteménnyé magasz- 
tositott.

Az 190. ..-ik  év végeztével Kállay Mátyásnak ke
zébe adták a kis könyvecskét, az igazoló Írásokat és



Mátyás a legélelmesebb és legfurfangosabb diákok 
egyike, elindult szupplikálni a Szepességbe. Az út egy 
részét vonaton eszközölte, aztán gyalog vándorolt falu
ról falura és szorgalmas méhecske gyanánt gyűjtötte a 
kisebb nagyobb adományokat az „alma mater“ részére.

— Beértem az első faluba — mesélte később 
Matyi — no mondok, végigtallózom a községet a pa- 
róchiáig, legalább ide nem kell viszatérnem. Beléptem 
az első házba. Adjon Isten! szóltam egy öreg bácsinak, 
aki a tornác alatt pipázott.

— Fogadj Isten! — mond az öreg. — Mi tetszik 
az ifiúrnak?

— H m ! szóltam magamban, ez úrnak néz, itt ha
tározottan kell föllépnem. — A szarvasi evangélikus fő
gimnázium szupplikánsa vagyok!

Az öreg tisztességtudóan emelkedett föl.
— Kerekes András a nevem. Mivel szolgálhatok?
— Tudja bácsikám, az iskolám küldött a falujukba 

tudván, hogy itt igen jószivű emberek laknak. Szegény 
diákoknak ingyen kosztoltatására gyűjtenék pár garast. 
Ha volna szives pár fillérrel szintén hozzájárulni.

Az öreg furcsa képet vágott és kijózanodottan te
lepedett le. Ugylátszik megbánta, hogy úrnak nézett.

— Háiszen kedves öcsém, szívesen, ami szegény
ségünkből telik — s előkotorászott nagysokára egy réz
krajcárt. — Fogja öcsém, jó szívvel adom.

— Köszönöm, talán beírná könyvembe?
S beleírta: Kerekes András egy grajcár.
— Levegőre kerülvén belepöktem a markomba. 

Apádat is, anyádat is ide. És számlálgattam a házakat 
a paróchiáig. Vagy harminc lehetett. 30 krajcár, gon
doltam magamban, ez is valami.



A második házból azzal küldött ki egy menyecske, 
hogy nincs itthon az ura s nála nincs pénz. A harma
dikban egy vén boszorkány a kutyát uszította rám, mi
közben ilyesfélét morgott: „Nem szégyeli magát úr létére 
koldulni“. Kuss 1 — szólottam vissza fejbe vágván — 
az ebet és elkeseredetten egyenesen a paróchiának 
tartottam.

Miután a papkisasszonyt cselédnek néztem és ar
cul csipkedtem, amitől az hangosan sikitva rohant a 
házba, miután a szakácsnénak kezet csókoltam, amitől 
az nyaka tövéig elvörösödött (ezek az élmények minden 
szupplikáns elbeszéléseiben előfordulnak), bejutottam az 
irodába. Ott ült a nagytiszteletű úr kényelmes fotellben 
és nagy lelkinyugalommal tömögette pipáját.

— A szarvasi ág. h. evang. főgimn. szupplikánsa 
vagyok.

— Hozott Isten, kedves öcsém. No szerencsés 
fickó vagy. Te vagy az első fecske a faluban, dús 
aratásod lészen.

A rézkrajcár feszengett a zsebemben.
— Igen — mondom — az első próbán már át

estem, három házban összesen 2 fillér.
— Szamár vagy öcsém, tanuld meg, hogy a 

szupplikánsnak első dolga mindig a paróchiára sietni. 
Majd délután kurátor urammal indultok el. No de bi
zonyára megéheztél amice ?

— Óh nem, köszönöm 1
— A második, amit meg kell jegyezned: a szupp

likánsnak semmit vissza nem szabad utasítania. Hilda, 
Mathilda, kegyetlen Krimhilda 1

E hívásra a papkisasszony dugta be az ajtón a fejét.
— Mi tetszik?



Csak most néztem oda. Jézus M ária!
— Eridj lányom, hozzál valamit a szupplikáns úrnak!
— Képzelje Pappchen — nyafogott Hilda (végem 

van, most elárul) — a szupplikáns úr Marinak kezet 
csókolt. Hahaha!

Pappchen, te varangy — gondoltam magamban 
és szégyeletemben föl se mertem pillantani.

— Ugyan, ugyan — szólt az öreg — mi van 
abban. Ezelőtt 25 esztendővel velem is ugyanitt ugyanez 
történt. Sőt még különb dolog. Tévedésből megcsip
kedtem a papkisasszony arcát, amiért aztán a nagy
tiszteletű úr, áldott emlékű elődöm, elzavart. S a pap
kisasszony ma a te édesanyád.

Kétségbeesetten emeltem Hildára szemeimet. Hilda 
elnézően mosolygott és kisietett. És a hála öt perc 
alatt szerelemmé érlelődött bennem.

A nagytiszteletű úr a tízórai végeztével egy kubát 
dugott a fejembe. Hilda ott rendezkedett az asztalon.

— Aztán milyen pályára készülsz, öcsém ?
— Pap leszek! — hazudtam szemtelenül.
— Ugye Pappchen, a szupplikáns urat aztán meg

hívjuk káplánnak?
Pappchen, milyen drága — gondoltam magamban, 

éreztem, hogy egy hőhullám csapott át rajtam és elha- 
határoztam, hogy pap leszek.

Ebédeltünk. Végigjártam a kurátorral a falut. Mi
lyen más fogadtatás. Még az a vén kutyauszitó boszor
kány is két hatost adott. 36 pengőt gyűjtöttem össze. 
Horribilis összeg.

Nagyon rosszul aludtam a vendégszobában. Egyik 
álomból a másikba estem. Nem tudom a vacsora, a bor 
tette-e, bikákról álmodtam, akik üldözőbe vettek s én



rohantam be, egyenesen a paróchiára, feldöntöttem a 
pohárszéket és hallottam Hilda hangját: Pappchen, itt 
az új káplánunk! Zúgó fejjel ébredtem fel. Öt óra le
hetett. Miután már este elbúcsúztam, szó nélkül menni 
akartam. Nagy meglepetésemre Hilda már ott volt a 
konyhában s készítette nekem a reggelit. Elbúcsúztam.

— Kézit csókolom ! Isten vele Mari — szóltam 
gőgösen.

— Isten v e le ! — válaszolt Mari rezignáltan.
— Jövő ilyenkorra ha erre jár, meg ne feledkez

zék rólunk! — szólt Hilda utánam.
Nehéz szívvel siettem el, de éreztem, hogy Hilda 

szeme nyomon követ.
* *

*
Szepes. .  .-én nevezetes dolog történt, érdemes az 

elmondásra. A tanítónál szállásoltak el, akinél víg kom
pánia verődött össze este. Fölségesen éreztem magam. 
Ittam velük, mint Csokonay Vitéz Mihály. Hajnal felé 
nyugovóra tértünk. Egy szobában háltam a tanítóval. 
Legényember volt.

Alig pihentünk le, a tanító már horkolt. Én egy 
darabig csak fekszem. Forog velem a világ rémesen. 
Nem mertem megmoccanj. Éreztem, hogy mellemet, 
torkomat, gyomromat nyomja valami irgalmatlanul. Ebből 
baj lesz. Csuklani kezdtem. Fölugrottam. Nekitántorod- 
tam az ajtónak. Zárva volt. Mi lesz velem. Ilyen szé
gyen. Rohamot éreztem s kezemet hirtelen szájam elé 
kaptam. Mentő gondolatom támadt. A tanító istenigazán 
horkolt. Odakúsztam ágya elé s négykézláb állva amúgy 
diákosan könnyítettem magamon.

Azután nyugodtan lefeküdtem s csakhamar az 
igazak álmát aludtam.

Szántó Róbert: A próféta szerelm e. 16



Magasan állott a Nap, mire fölébredtem. A tanitó 
még aludt. Sokáig figyelhettem. Végre megmozdult, na
gyot sóhajtott és felnyitotta szemeit. Én meg hirtelen 
behunytam s csak szempillám rácsozatán át figyeltem. 
A tanitó szimatolt, felült, megdöbbenve nézett ágya elé, 
végigtörölte száját, aztán rám tekintett. Látta, hogy al
szom. Talán horkoltam is.

Óvatosan kimászott az ágyból, a kályhából hamut 
hintett ágya elé, behozta a seprüt és le nem véve rólam 
a szemét felseperte vacsorámat a lapátra és kivitte. 
Alig birtam a nevetést visszatartani.

Ismét lefeküdt. Kis idő múlva nyújtózom egyet, 
ásitok és álmosan megszólalok:

— Jó reggelt! Hogy aludt tanitó ú r?
— Köszönöm kérdését, nagyszerűen. Hát szupp- 

likáns úr ?
— Én is — válaszoltam szemtelenül — de úgy 

rémlett nekem álmomban, mintha valaki nagyon rosszul 
lett volna az éjjel!

— Az a bortól van kérem, mindenféle bolondokat 
ősszeálmodik az ember.

Még egy érdekes dolgot. X. faluból T á tra ...-b a  
készültem. A tanitó figyelmeztetett, hogy ott egy érde
kes öreg bácsi a pap, aki semmitől nem irtózik úgy, 
mint a lármás, hangos beszédtől. Csak mindig halkan 
diskurálni az öreggel. Megérkezvén T á tra . . .  ba bemu
tatkoztam az öregnek olyan halkan és alázatosan, ahogy 
csak tudtam. Nagyon megtetszhettem neki az első pil
lanatra. Késő éjszakáig együtt voltunk. A végén mind
ketten már úgy ordítottunk mint a sakálok.



A nagytiszteletű asszony ijedten dugta be fejét a 
szobába. — Mi az öregem, talán veszekedtek?

— Isten ments, csak összemelegszünk! — szólt 
az öreg úr kedélyesen.

Másnap azországúton találkoztam két szupplikánssal.
— Hová fiúk? — szólitottam meg őket (mi t. i. 

éppen úgy megismerjük egymást már hat mértföldről, 
mint a muzsikus cigányok).

— T á tra .. .  b a !
— En éppen onnan jövök!
— Milyen ott a pap?
— Nagyon jó bácsi, csak egy baja van, nem sze

reti a halk beszédű embereket. Minél hangosabban be
szél valaki, annál szívesebben veszi. Kissé süket az öreg.

— Bízd ránk — mondották örömmel — majd 
bemutatkozunk neki. — Hálálkodva távoztak.

Két hét múlva ismét találkoztam Kassán egy szupp
likánssal, aki barátaim esetét elbeszélte.

A két diák beállított T á tra . .  . ba az öreghez. 
Csöndesen pipázgatva találták a filagóriában. Glédába 
vágták magukat és egyikük képéből kikelve ordította:

— A . . .  i polgári iskola szupplikánsai vagyunk!
Az öregnek ijedtében kiesett a pipa a szájából és

hangtalanul bámult reájuk. Erre a diák — nyilván azt 
gondolva, hogy az öreg nem hallotta, még jobban el- 
orditotta magát.

— A . . .  i polgári iskola. . .
De tovább nem jutott. Az öreg éktelen dühbe gu

rult. Kihúzta a pipaszárát és megdühödötten nekik esett. 
Egészen a kapuig verte őket miközben ordította:

— Adta fattyai, hát hol vagytok? Azt hiszitek, 
hogy süket vagyok?

Azt mondják, a két szupplikáns még ma is keresi 
azt a diákot, aki annyira lóvá tette őket.

ie*



Nagyerejű Antal.
i.

Együtt ültek a kipróbált duhajok a Csáky-uccai 
diáktanyán. Ott volt Daki, az önzetlen, a páratlan baj
társ, aki egész éjjeleket végigdanolt a kótyagosokkal 
anélkül, hogy egy korty alkoholt leengedett volna a 
torkán, aki mikor társainak „elég“ volt, egymás után 
hurcolta haza őket, aki furkósával színjózanon verte 
szét a parasztlegényeket, ha mámoros társaival köte
kedtek. Ott volt Misó, a gazdag paraszt fia, akinek 
szenvedélye volt a „Zech“-et tartani, aki ennélfogva a 
társaság „lelke“ volt; Csozé, a ravasz, aki mindig hall
gatott és mindig ivott; Zacskó, a jó, de örökké peches 
fiú (mindig olyankor szólították ki, amikor nem készült. 
El akarta ugyanis hitetni önmagával és másokkal, hogy 
készülni is szokott. Hallatlan balszerencse üldözte. A 
hatodik végeztével latin tanára elől futva menekült 
Rozsnyóról. És mit tesz Isten? Hetedikben ugyanaz a 
tanár már nálunk tanította a latint. A viszontlátás „örö
m e“ nagyon megtámadta szegény fiú idegrendszerét). 
Ott volt Marci, aki egy ültében harminc egynéhány 
viccet adott le, ami viszont Gusztit arra indította, hogy 
éjfél után háromig könnyek között kacagjon. Ott volt 
Pali, az én bizalmasom és ott voltam jó magam.

Szombat este volt és mi „szárazon“ ültünk és



búsulásnak adtuk fejünket. Hiába próbált Marci szipor
kázni, Guszti nem nevetett. Alig indított meg Misó egy 
témát, sóhajokba fűlt.

— Hajjaj a keservit! — sóhajtott fel Daki és mi 
a félhomályban is láttuk, hogy törölgeti szemeit. Ettől 
aztán végkép elkeseredtünk.

Antal, a nagyerejű, a tornaviadalok hőse, pandú
rok és iparoslegények réme, a „jasszok“ gyöngye nem 
volt közöttünk. Ma reggel kisértük az állomásra. Ki
csapták a nyolcadikból év kezdetén.

II.

Nagyerejfl Antal lakótársam volt. Óriási ereje a 
diákok között félelmetessé tette úgy, hogy a nagyok 
állandóan kegyét keresték, a kicsinyek csodálattal üd
vözölték. Pedig Antal a tornacsarnoki bravúrokon kí
vül (félkézzel tízszer is felhúzódott a nyújtón) soha nem 
fitogtatta erejét. Csaknem jámbornak lehetett mondani. 
De ha az alkohol kissé megbomlasztotta, veszedelmes 
volt belé kötni. Olyankor mindenre kapható volt. Egy 
alkalommal például csekély biztatásra éjszaka kiemelte 
egy mészáros bolt hatalmas félajtaját és három uccán 
keresztül cipelvén behajította a patikus kertjébe. Más
kor a borbély cintányérjait rángatta ki a falból és szö- 
gelte oda egy női szalon ajtaja fölé. Mi az ilyen cse
kélységekben hűséges segédei voltunk. A „jasszok ka
marája“ abban az időben Szarvas város nemes cívisei
nek állandó réme volt. 12 tagból állott ez az ekszkluziv 
társaság és csak hosszabb próbaidő után lehetett tag
felvételre jelentkezni. A társaság a diáktársadalom de
mokratizálásáért küzdött. Halálos ellensége volt a taná
rok „kedvenc“-einek, a besúgóknak és a spicliknek



és nagyon sok nyiszlett mama kedvenceiből faragott 
keménykötésű, az életharcra alkalmas embert. Ha ész 
okok nem használtak, kaphatók voltak az ököllel való 
argumentálásra is . .  .

Lucskos őszi este volt. Szinte hallani véltem a 
Csáky-uccai „pallók“ cuppogását. Valami versen törtem 
a fejemet (rendes munkára már akkor sem voltam kap
ható). A „Zsengék“ 2. számát akartam teljessé tenni. 

„Földi létem boldogsága 
Egy halovány rózsaszál“ . . .

Rózsaszál. . .  rózsaszál. . .  rímet r á ! Ö sszeáll. . .  szer- 
teszáll. . .  messze jár . . . igazán . .  . nem ment sehogy. 
Ah, előbb a szerkesztői üzeneteket.

Léptek csoszogását hallottam. Bejött Antal, a la
kótársam.

— Mit csinálsz?
— Látod!
— Zsengék? Ugyan hadd a fenébe azt a mar

haságot. Várnak a Petőfiben.
Mit volt mit tennem? Tudtam, hogy a jasszok 

együtt vannak. Es vasfegyelem volt köztünk. Abba
hagytam a szerkesztést és elindultunk. Bámulatos ügyes
séggel ballanciroztunk korom sötétben a pallókon vé
gig a Petőfi felé.

— Hál’ Istenek, itt vagytok! — lelkendezett Daki.
— Mariska még kettővel! — szólt komor mél

tósággal Misó.
De mit rángatódzik az a Guszti itt megint? — 

jegyezte meg Antal.
— Ugyan kérlek, egy régi viccet ástam ki a pap

ról, a tanítóról, a cigányról, meg a menyecskéről és ő 
nem tud megnyugodni!



— H ahaha! B rrrhaha! Ilyen . . .  j ó t . . .  még nem 
. . .  nevettem ! B rrrhahha!

— No nézd az idétlent. Üljön már valaki a szá
jára. — Ettől aztán még jobban neki bőszült.

— Brrrh . . .  hhahha !
És nyomában rettenetes kacagás támadt. Gör

csökben vonaglott a társaság.
Talán reggelig tartott volna, ha a korcsmáros be 

nem lép.
— Csöndesebben uraim, úgy láttam Hosszú ta

nár úr jött a nagy terembe.
Elhalt a kacagás.
— Remélem, biztonságban vagyunk? — szólt 

emelt hangon Antal.
— Természetesen, uraim. De hát mégis talán meg 

találná odaát valaki kérdezni. . .
— Rendben van öregem, csak hozzon még egy 

pár üveggel a vörösből.
Egypáran a könnyeiket törölgették. Guszti nagyo

kat csuklott. Az üvegek egymás után ürültek. Az arcok 
kipirúltak.

— Gyerekek, — vette át az abstinens Daki a szót 
— nem tűnt nektek fel valami annak a Pestről ideke
rült ficsúrnak a viselkedésében. Én hallatlan gőgöt és 
megvetést látok minden mozdulatában. Ő ezt jó mo
dornak nevezi, én hülyeségnek tartom. És figyelmez
tetlek arra, hogy már a „grófok“ is utánozzák. Meg
engedhető ez, hogy valaki ilyen fölényesen nézzen el a 
fejünk fölött? Hogy ilyen vállveregetve kezeljen? Ösz- 
szeegyeztethető-e ez a jasszok életfelfogásával?

— Medgyessyre gondolsz?
— Úgy v a n !



— Borniert alak! — jegyezte meg Zacskó.
— Harakirit neki! — szólt Misó.
(A harakiri nálunk egyenlő volt a lehetetlenné 

tevéssel).
— Pesti szokások nem kellenek!
— Pesti erkölcsöket nem tűrünk!
— Le vele!
— Ki vele!
— Bojkottáljuk!
— Harakiri!
—*■ Nyugalom fiúk — szóltam és a diáklap szer

kesztője lévén volt is valamelyes tekintélyem — tulaj
donképen mi kifogástok van ellene. Kissé nyegle, az 
tagadhatatlan, de ez veleszületett rossz tulajdonság. 
Higyjétek el, nem fog ártani tőle egy kis simaságot 
tanulni, modort, csint az öltözködésben. Ma holnap ki
kerülünk innen és aligha úgy nem fogunk járni, mint 
a medve, amelyet parketton táncoltatnak. Azt hiszem 
fiúk, ne vegyétek zokon, az irigység beszél belőlünk.

Daki szeme villogott, mint a kárbunkulus.
— Nincs igazad, azt, amit te sima modornak, jó 

tónusnak, etikettének mondanál, mert erre célzol, az 
semmi ahhoz a férfias erőhöz képest, amit itt a vidéken 
szereztünk. Nézd meg védencedet milyen koravén, bá
gyadt, sápadt, találsz e köztünk ilyeneket? A modort, 
amennyiben még nem sajátítottuk volna el — amit két
ségbe vonok — még elsajátíthatjuk. De honnan veszi 
majd a te Medgyessyd azt a dacos erőt, ami bennem, 
benned, mindnyájunkban van, akiket a nagy alföld 
pusztai levegője, a Kőrös nádrengetege, a kondorosi 
csárda tája nevelt? Nem irigylem, hidd el azt a fiatal
embert, csak meg akarom leckéztetni. Ismétlem tehát:



nem tűrhető, hogy ez a zöld ember azt a jogot arro- 
gálja magának, hogy nekünk oktatónk legyen.

— Engedelm et. . .
— Úgy van, úgy van, éljen D aki! Harakirit neki
— És amellett milyen ostoba! — szólt méltatlan

kodva Guszti — a múltkor — horribile dictu, — tőlem 
puskázott!

— Szó ami szó, kivégézzük! — mordult egyet 
Antal — de most hagyjátok ezt, mulatni szeretnék.

Antal óhaja parancs volt. Tiz perc múlva már ott 
brűgőzött a cigány. És megindult egyike ama duhaj
kodásainknak, amelyek éjfél után háromig szoktak tar
tani. Antal ugyanis percnyi pontossággal addig birta. 
Eleinte csak szopogatott. De éjfél felé már maga elé 
sorakoztatta a féllitereket és üvegből ivott.

Ma is így volt. Háromkor Antal fölemelkedett és 
vérben forgó szemeit körüljártatván kijelentette:

— Hullaszagot érzek, levegőt! — S indult kifelé. 
Mi meg éktelen zsivajjal utána.

Alig értünk az uccára, Daki félrevont.
— Látod azt az árnyékot ott a sarkon?
— Nem é n ! — dadogtam nehezen.
— Már hetek óta figyelem. Valaki jár utánunk. 

Látod, most eltűnt. Nézd ott szalad a kútnál. Most a 
Krauszék házába sietett.

— Krauszék ? Hiszen ott a . . .
— Medgyessy lakik. Csitt, majd megtudom.
— H m ! .  . .
Fél négyre hazaértünk. Antal már olyan volt, mint 

a kezes bárány. Ruhástul az ágyra löktem és kábult 
fejjel meredtem a „Zsengék“ kéziratára. Azután én is 
lefeküdtem.



„Földi létem boldogsága 
Egy halovány rózsaszál“ . . .  

szerteszáll. . .  rá ta lá l. . libam áj. .  . m egabál. . .  Ma
riskám . . .  Krausz . . . Krausz . . .

III.
Medgyessy rátelepedett a tanári asztalra, maga 

köré gyüjté hiveit, sima arcán végigfutott jól ápolt bal
jával, kotlettjét megtapogatta és szólt:

— Be kár, hogy ezt az osztályt mindenestől a 
Fasorba nem lehet áthelyezni, micsoda fiúkat faragná
nak ott belőletek. Gyerekek a Schliff, a Schliff hiányzik 
belőletek, az a készség, amely instinctive megérzi, hogy 
balfelé kell a kalapot elbillenteni, ha valakinek jobbra 
köszönünk, amely vízszintesen csúsztatja a hölgy ka
csója alá kezét és derékhajlás nélkül a szájához emel i, 
amely a vén járásbíró közismert közhelyeit és adomáit 
ajkának egy alig észrevehető biggyesztésével fogadja, 
amely tudja, hogy zsakett és csíkos nyakkendő uccai 
öltöny és vizitjeit egyszerű zakóban adja le . . .

Daki közbeszólt a terem túlsó oldaláról:
— Az a Schliff, amely világoson az úrnőnek bó- 

kol és sötétben a vászoncselédet csipkedi, amely füles 
gallérba szorítja ádámcsutkás nyakát s egy mathezis 
felelés alatt hurkává izzadja, amely megtanulta a be
tyárkodást a pesti aszfalton, de nem tudja, hogy tisz
tességtelen dolog az asztal tetején ülni, amely elég vak
merő egy klasszisnak tanításokat adni a modorról és 
szomszédja dolgozatát* az utolsó sorig lepuskázza, amely 
grófi allűröket mutat és a cipész számláját nem tudja 
kifizetni. . .

. . .  az a Schliff — folytatta Medgyessy — amely 
tudja, hogy úri emberhez nem való éjfél után háromig



kocsmákban duhajkodni, a sárga földig elázni s azután 
a város éjjeli nyugalmát megzavarni, pandúrokkal. . .

— Az a Schliff — vágott ismét közbe Daki — amely 
nem átalja éjszaka osztálytársai után leskelődni és kö
zönséges stréberré, spiclivé aljasul.

— M icsoda? Mit mondasz?
E percben Antal odafurakodott Medgyessyhez s 

a vállára téve kezét lesegítette az asztalról.
— Ugyan, ugyan Medgyessy ? Csak nem veszted 

el előkelő nyugalm adat?
Medgyessy felszisszenve tapogatta bal lapockáját 

s hófehéren támaszkodott az asztalnak.
— Magyarázatot kérek!
— Neked igazán nem tartozom magyarázattal — 

válaszolt Daki — jól tudod, miről van szó!
— Nem adsz magyarázatot ? Ezt tudhattam volna. 

Nem is vártam egyebet egy jassztól. Közönséges pa
rasztok vagytok!

Daki dühödten ugrott fel. Sikerült még visszatarta
nom. Mégis elkéstem. Antal kezét már fölemelte s 
mielőtt Medgyessyt a „grófok“ körülvehették volna, 
jobbról-balról hatalmasan arcul ütötte.

— Az egyiket azért, mert a jasszokat megsértet
ted, a másikat spicliskedésedért — szólt és nyugodtan 
föltelepedett az asztalra.

Két tábor állt egymással szemben az izgatottságtól 
remegve. E percben csöngettek.

Medgyessy kitámolygott a teremből.
IV.

Antalt az osztályfőnök a tanáriba hivatta.
— Fiam — szólította meg — maga tudja, hogy 

én nyolcadik éve állok osztályuk élén. Sok bajom volt



magukkal. Én mégis mindig pártjukat fogtam. Úgy lát
szik azonban jóságommal kezdenek visszaélni. Remé
lem őszinte lesz hozzám. Kik azok a jasszok?

— Nem tudom !
— Nem ? Jó. Kikkel és hol szokta maga az éj

szakáit eltölteni?
— Magam járok mindig!
— Hazudik!
- -  Hazudom!
— Miért teszi?
— Mert méltóságomon alulinak találom az árul- 

kodást és spicliskedést.
— Még se használ magának. Tudok mindent. De 

— s ezt kissé gúnyosan hangsúlyozta — lovagias le
szek én is, csak magára vonatkozón fogok kérdezni.

— Hol járt szeptember 9-én?
— Biharinál!
— Mit csinált ott?
— Mulattam!
— És utána?
— Bevertem egy iparoslegény fejét.
— Úgy van. Mit csinált szeptember 17-én?
— Kártyáztam a Központiban és kidobtam egy 

jogszigorlót, mert hamisan játszott.
— Mi volt szeptember 23-án?
— Politikai pártgyűlés a Petőfi-ben, ahol kény

telen voltam az ökleimmel argumentálni.
— Hallatlan! És mindezt olyan cinikusan mondja el?
— Ha tanár úr úgyis tudja!
— Jó. Mit végzett tegnap?
— Egy kis görbenapot rendeztünk a Petőfi-ben 

és többet ittam a kelleténél.



— És m a? Miért pofozta véresre Medgyessyt?
— Először, mert rettenetesen megsértett, másod

szor, mert ő volt az, aki tanár úr kezeihez juttatta e 
terhelő adatokat.

— És mit gondol, mi lesz most magával?
— Mi lehet? Kicsapnak?
— Megérdemelnéd barátom. De most ez egyszer 

irántatok való szeretetből nem csinálok casust a dolog
ból. Kevésbbé szabályszerűvel meguszod fiam. Már csak 
azért is, mert utálom az u. n. „Jó fiúk“ árulkodását. 
De csak abban az esetben nem viszlek a konferencia 
elé, ha férfiúi becsületedre fogadod, hogy amig ez in
tézet növendéke vagy, soha semmiben szabályait át 
nem hágod. Fogadod?

— Becsületemre fogadom !
— Elmehetsz!

V.
Egy hétre rá, október 14-én Antal éjnek idején 

dulakodás közben két rendőrt vágott az árokba, csendő
röktől olyan ütést kapott balfülére, hogy 14 napig sü
ket volt. A rendőrök és csendőrök bölcsen hallgattak az 
esetről. És, hogy hogy nem, a dolog mégis kitudódott. 
Az osztálytanár irgalom nélkül kicsapatta.

— Megérdemelted fiam? — kérdezte búcsúzás 
közben a tanár.

— Megérdemeltem, mert szavamat megszegtem.
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