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Kedves Pedagógusok és Diákok!

Az Oktatási Hivatal által kiadott új, tizenegyedikes Irodalom szöveggyűj-
temény használatát kívánjuk néhány gondolattal segíteni.

Ez a szövegválogatás a Színes irodalom 11. és az Irodalom 11. tanköny-
vekhez készült, a realizmus és a klasszikus modernség korszakának ma-
gyar és világirodalmi alkotásait öleli fel a 19. század elejétől a 20. század 
első harmadáig.

A tankönyvek és a szöveggyűjtemény megfelelnek az új Nemzeti alap-
tantervnek és a magyar nyelv és irodalom kerettantervben megjelölt tan-
anyagtartalomnak. A szöveg gyűjtemény követi a tankönyvek felépítését, 
a kötelezően előírt kerettantervi elvárásoknak megfelelően tartalmazza 
azokat a szövegeket, amelyek olvasása és ismerete elengedhetetlen a tan-
anyag elsajátításához. 

Mivel a két irodalomkönyv esetenként más-más ajánlott műveket 
említ és elemez, így természetesen a választott tankönyv által említett 
műveket kell elolvasni. A kiadványban kék színnel jelöltük a kötelező, 
törzsanyaghoz tartozó szövegeket, feketével az ajánlott műveket. A szö-
veggyűjteményben egyes versek mellett QR-kódok is találhatók, ame-
lyek a Nemzeti Köznevelési Portál oldalát hívják be mobiltelefon segítsé-
gével. A Vers neked videókban több mint negyven mű hallgatható meg 
színművészek előadásában. 

Kedves Diákok! Ne feledjétek Krúdy Gyula gondolatát az olvasásról: 
„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy 
történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.” 

Jó olvasást kívánunk!
A szerzők



TARTALOM

I.  A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK 
VILÁGIRODALMÁBÓL

HONORÉ DE BALZAC
Goriot apó [részletek]  . . . . . . . . . . . . . .  9

STENDHAL
Vörös és fekete [részletek]  . . . . . . . . . .  27

NYIKOLAJ VASZILJEVICS GOGOL
A köpönyeg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

II.  A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK 
VILÁGIRODALMÁBÓL

GUY DE MAUPASSANT
Gömböc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

FJODOR MIHAJLOVICS 
DOSZTOJEVSZKIJ
Bűn és bűnhődés [részletek] . . . . . . .  100

CHARLES BAUDELAIRE
A Romlás virágai  . . . . . . . . . . . . . . .  123
   Előhang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
   Az albatrosz  . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
   Egy dög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
   Kapcsolatok  . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

PAUL VERLAINE
Őszi chanson  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Költészettan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Holdfény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

ARTHUR RIMBAUD
A magánhangzók szonettje  . . . . . . .  130
A kenyér-lesők  . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
A részeg hajó  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

III.  A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK 
MAGYAR IRODALMÁBÓL

ARANY JÁNOS
Ágnes asszony  . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
V. László  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Vörös Rébék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
A walesi bárdok  . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Tetemre hívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Híd-avatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Tengeri-hántás  . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
Fiamnak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Letészem a lantot  . . . . . . . . . . . . . . .  150
Kertben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Epilogus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152
Kozmopolita költészet  . . . . . . . . . . .  153
Mindvégig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
Visszatekintés  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Az örök zsidó  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
A tölgyek alatt  . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Az a fekete folt  . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
Bede Anna tartozása  . . . . . . . . . . . .  174
A bágyi csoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
Tímár Zsófi özvegysége  . . . . . . . . . .  179
Szegény Gélyi János lovai  . . . . . . . . .  181
Hova lett Gál Magda?  . . . . . . . . . . .  184

TOMPA MIHÁLY
A gólyához  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188
A madár, fiaihoz  . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Népdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190

GÁRDONYI GÉZA
Az én falum [részletek]  . . . . . . . . . . .  191
A láthatatlan ember [részlet] . . . . . . .  198

VAJDA JÁNOS
Húsz év múlva  . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
A virrasztók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
Az üstökös  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

REVICZKY GYULA
Magamról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
Schopenhauer olvasása közben . . . . .  227

IV.  A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK 
MAGYAR IRODALMÁBÓL

HERCZEG FERENC
Fekete szüret a Badacsonyon  . . . . . .  229

ADY ENDRE 
Góg és Magóg fia vagyok én…  . . . .  231
Héja-nász az avaron  . . . . . . . . . . . . .  232
Harc a Nagyúrral  . . . . . . . . . . . . . . .  232
Új Vizeken járok  . . . . . . . . . . . . . . .  233
Az ős Kaján  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
A Sion-hegy alatt  . . . . . . . . . . . . . . .  235



Az Úr érkezése  . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
Kocsi-út az éjszakában  . . . . . . . . . . .  237
Emlékezés egy nyár-éjszakára  . . . . . .  237
Őrizem a szemed  . . . . . . . . . . . . . . .  238
Lédával a bálban  . . . . . . . . . . . . . . .  239
A Tisza-parton  . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
Vér és arany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
A Hortobágy poétája  . . . . . . . . . . . .  240
Az eltévedt lovas  . . . . . . . . . . . . . . . .  240
Elbocsátó, szép üzenet  . . . . . . . . . . .  241
Sípja régi babonának  . . . . . . . . . . . .  243
Köszönöm, köszönöm, köszönöm  . .  243
Ember az embertelenségben   . . . . . .  244
Sem utódja, sem boldog őse…   . . . .  245
Párisban járt az Ősz  . . . . . . . . . . . . .  245

BABITS MIHÁLY 
In Horatium  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
A lírikus epilógja  . . . . . . . . . . . . . . .  247
Esti kérdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
Jobb és bal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
Mint különös hírmondó…  . . . . . . . .  250
Ősz és tavasz között  . . . . . . . . . . . . .  251
Jónás könyve  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
Jónás imája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
Húsvét előtt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
A Danaidák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266
Ádáz kutyám  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
A gazda bekeríti házát  . . . . . . . . . . .  269
Cigány a siralomházban  . . . . . . . . . .  270
Csak posta voltál  . . . . . . . . . . . . . . .  271
Balázsolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
A szegény kisgyermek panaszai  

[részletek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
   Mint aki a sínek közé esett…  . . . .  274
   Azon az éjjel  . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
   Anyuska régi képe   . . . . . . . . . . . .  275
Boldog, szomorú dal  . . . . . . . . . . . .  276
Őszi reggeli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
Halotti beszéd  . . . . . . . . . . . . . . . . .  277

Hajnali részegség  . . . . . . . . . . . . . . .  279
Számadás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282
Vörös hervadás  . . . . . . . . . . . . . . . . .  286
Októberi táj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286
Marcus Aurelius  . . . . . . . . . . . . . . . .  286
Esti Kornél éneke  . . . . . . . . . . . . . . .  288
Esti Kornél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
   Tizennyolcadik fejezet,  

melyben egy közönséges  
villamosútról ad megrázó leírást, 
– s elbúcsúzik az olvasótól  . . . .  290

   Esti Kornél kalandjai  
Az utolsó felolvasás  . . . . . . . . . . .  292

Fürdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295
MÓRICZ ZSIGMOND

Tragédia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
Barbárok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304

KRÚDY GYULA
Szindbád  

A hídon – Negyedik út  . . . . . . . . .  314
   Szindbád útja a halálnál –  

Ötödik út  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
JUHÁSZ GYULA

Tiszai csönd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
Anna örök  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
Halotti beszéd  . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Az utolsó vacsora  . . . . . . . . . . . . . . .  321

TÓTH ÁRPÁD
Esti sugárkoszorú  . . . . . . . . . . . . . . .  322
Lélektől lélekig  . . . . . . . . . . . . . . . . .  323
Isten oltó-kése  . . . . . . . . . . . . . . . . .  324
Elégia egy rekettyebokorhoz  . . . . . .  324
Jó éjszakát  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326
Álarcosan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327

KARINTHY FRIGYES
Így írtok ti [részletek]  . . . . . . . . . . . .  328
Találkozás egy fiatalemberrel  . . . . . .  350
Előszó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353

FORRÁSJEGYZÉK  . . . . . . . . . . . . . .  356





9

HONORÉ DE BALZAC 

I. A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL

HONORÉ DE BALZAC HONORÉ DE BALZAC 
(1799–1850) 

Goriot apó Goriot apó   
[részletek]

ELSŐ FEJEZET
Egy polgári penzió

Vauquer-né, leánynevén de Conflans, idős asszonyság, negyven éve tart fenn polgári penziót1 
Párizsban, a diáknegyed és a Saint-Marceau negyed közt húzódó Neuve-Sainte-Geneviève 
utcában. A Vauquer-ház néven ismert penzió szállást ad férfiaknak és nőknek, fiataloknak 
és öregeknek anélkül, hogy valaha is gáncs érte volna a tisztes intézmény erkölcseit. Igaz, 
hogy harminc év óta nem fordult meg falai közt ifjú nőszemély, legényember pedig csak 
olyan lakik benne, akit hazulról gyengén látnak el havipénzzel. Mégis, 1819-ben, amikor 
ez a dráma kezdődik, akadt a lakók közt egy szegény fiatal lány. Bármennyire is elcsépelte és 
lejáratta a dráma szót napjaink szívhasogató irodalma, amely kegyetlenül visszaélt vele, mégis 
ezt a szót kell itt használnunk. Nem mintha ez a történet a szó igaz értelmében dráma lenne; 
de a könyv végére érvén talán hullatnak egy-két könnyet az olvasók intra muros et extra.2 
Megértik-e vajon Párizson kívül? Jogos a kételkedés. E megfigyelésekkel és helyi színekkel 
zsúfolt jelenetnek a részleteit csak azok méltányolhatják igazán, akik a Montmartre3 buckái és 
a Montrouge4 magaslatai közt élnek, ebben a híres völgyben, ahol állandóan hullófélben van 
a vakolat, és patakokban folyik a szennyvíz: valódi szenvedések és talmi5 örömök töltik be ezt 
a völgyet, s az izgatott sürgés-forgásban csak ami kirívó, kelthet ideig-óráig feltűnést. Elvétve 
azonban olyan fájdalmakkal is találkozunk itt, amelyeket a bűnök és erények összetorlódá-
sa naggyá és ünnepélyessé avat. Láttukra megtorpan és megenyhül az érdekhajhászó önzés;  
de a friss élményt gyorsan megemészti, akár a zamatos gyümölcsöt. A civilizáció szekere, 
amely a jaggernati bálványéhoz6 hasonlatos, épp hogy kissé meglassítja vágtáját, ha a többinél 
kevésbé törékeny szív kerül útjába; majd gyorsan átgázol rajta, és diadalmasan robog tovább, 
így teszel te is, olvasóm, fehér kezedben tartva ezt a könyvet, puha karosszékedbe süppedsz, 
mondván: ez talán elszórakoztat. Miután elolvastad az öreg Goriot titkolt balsorsának törté-
netét, jó étvággyal megebédelsz, érzéketlenségedet a szerző rovására írod, ráfogod, hogy túloz, 
megvádolod, hogy átkölti a valóságot. Tudd meg hát: ez a dráma nem a képzelet szüleménye, 

1     penzió: más alakváltozatban panzió: szálló, fogadó
2    intra muros et extra: a falakon belül és kívül (latin)
3     Montmartre: „Mártírhegy”: 130 méter magas domb Párizs északi részén; a legenda szerint itt végezték ki 

a 3. században Szent Dénest, Párizs első püspökét
4     Montrouge: „Vörös hegy”: Párizstól délre elterülő dombok. „…a Montmartre buckái és a Montrouge magas-

latai közt élnek…”: párizsiak
5     talmi: ál, hamis
6     jaggernati bálvány: az indiai Visnu isten szobra, melyet ünnepén kocsin hordoznak körül; a rajongó hívek 

a kerekek elé vetik s eltiportatják magukat, remélve, hogy ezáltal magasabb kasztban születnek majd újjá
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nem is regény. All is true7 – annyira valóságos, hogy egyes elemeit bárki felismerheti a maga 
környezetében, esetleg saját szívében.

A ház, amelyben a családi penzió virul, Vauquer-né tulajdona. Ott áll a Neuve-Sainte- 
Geneviève utca alsó részén, ahol a kövezet oly meredeken lejt az Arbalète utca felé, hogy lo vas 
kocsival bajos közlekedni rajta. Ezért olyan csendesek a Val-de-Grâce-templom és a Pan  - 
théon8 közötti szűk utcák. […]

A penzió homlokzata kis kertre néz, úgyhogy a ház egyenest rászögellik a Neuve-Sainte- 
Geneviève utcára, ahonnét hosszában látszik az épület. A homlokzat mentén, a ház és a ker-
tecske közt ölnyi széles, vályúszerű, kavicsos sáv húzódik, előtte pedig homokkal felhintett 
út, amelyet nagy kék és fehér fajanszvázákba ültetett muskátlik, leanderbokrok és gránátal-
mafácskák szegélyeznek. Az útra nyíló kiskapu fölött cégtábla látható az alábbi felírással: 
VAUQUER-HÁZ. És alatta: Polgári penzió mindkét nem és egyebek számára. Nappal a lármás 
csengővel fölszerelt rácskapun át a kis, köves járda végén, az utcával szemközti kőfalon festett 
zöld márvány oszlopsor látszik, egy kerületbeli piktor műve. A festmény hamis távlatú mély-
ségében Ámort ábrázoló szobor. A felületét borító pikkelyes máz a szimbólumok kedvelőinek 
talán titkokat regélne a párizsi szerelemről, amelyet néhány lépéssel odább gyógykezelnek. 
A talapzat alján a félig elmosódott felirat, azzal a lelkesedéssel, amelyet a Párizsba 1777-ben 
visszatért Voltaire9 iránt tanúsít, elárulja a díszítmény keletkezésének idejét:

Akárki légy, ő az urad, 
Az volt mindig, az is marad.

Sötétedéskor a rácskapu mögött a tömör deszkakaput is bezárják. A homlokzat hosszával 
egyenlő nagyságú kertecske beszorul az utcai fal és a szomszéd házak tűzfala közé. Ezt vé-
ges-végig palástként takarja el a ráhajló vadborostyán, úgyhogy Párizsban szokatlan festői 
hatással vonja magára a sétálók figyelmét. A falakat lécrácsok borítják, s a rájuk futtatott 
venyigék hitvány, poros szőlőtermését Vauquer-né minden évben féltő gonddal szemléli, és 
nem győz róla lakóival tárgyalni. A falak hosszában keskeny ösvény vezet a hársfák lombsát-
rához. Ezt a szót Vauquer-né, hiába „született de Conflans”, makacsul hálsfának ejti, nem tö-
rődve lakóinak nyelvtani megjegyzéseivel. A két oldalsó ösvény közt négyszögletes articsóka-
ágy, akörül orsó formára nyesett gyümölcsfák; az ágyás sóskával, salátával és petrezselyemmel 
van körülpalántálva. A hársfák alatt zöldre festett, kerek asztal, körülötte székek. Kánikula 
idején, amikor a nagy hőségben magától kikelne a tojásból a csirke, itt szürcsölik a fekete-
kávét a vendégek, már akinek futja rá az erszényéből. A háromemeletes, fönt manzárdban 
folytatódó homlokzat terméskőből épült, és azzal a sárga színnel van bemázolva, amely Párizs 
legtöbb házát elcsúfítja. Mindegyik emeleten öt-öt négyzet alakú, apró ablak, mindegyiken 
zsalugáter, s mindegyik másképpen fölhúzva, vonalaik emiatt hadilábon állnak egymással. 
A ház oldalán két-két ablak fér el, a földszintieket vasrács díszíti. Az épület mögött, mintegy 

7    All is true: Minden igaz (angol)
8     Panthéon: a régi görögöknél és rómaiaknál az istenek összességének szentelt templom; a párizsi Panthéon 

eredetileg Szent Genovévának, a város védőszentjének temploma volt; a forradalom tette Panthéonná, elren-
delve, hogy ide temessék a haza nagyjait

9     Voltaire: a száműzött nagy író 1778-ban – nem 1777-ben – tért vissza szülővárosába; hívei eget verő ünnep-
lésben részesítették
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húsz láb széles udvaron, jó egyetértésben élnek malacok, tyúkok, házinyulak. Az udvar végé-
ben áll a fáskamra. Ez utóbbi és a konyhaablak közt van az éléstár, alatta csurog ki a konyhai 
kiöntő zsíros moslékja. Az udvarból keskeny ajtó nyílik a Neuve-Sainte-Geneviève utcára, 
azon át szórja ki a szakácsnő a szemetet, s a szennyhalmot bőségesen meglocsolja vízzel,  
nehogy járványt terjesszen.

A földszint kiválóan megfelel a polgári penziók céljának: első nagy szobáját a két utcai ab-
lak világítja meg, üvegezett ajtó a bejárása. Ebből a szalonból nyílik az ebédlő, ezt lépcsőház 
választja el a konyhától, a lépcsőfokok beeresztett fáját fölkefélik. Nincs szomorúbb látvány, 
mint ez a szalon, ülőbútorain fakó és fényes csíkozású a lószőrvászon huzat. Közepén kerek 
asztal, Szent Anna-márványból faragott fedőlapján kopott aranycirádás, fehér porcelán kész-
let díszlik, amilyent manapság mindenfelé látni. A meglehetősen rosszul padlózott szobában 
mellmagasságig ér a faburkolat. A falak felső részét borító papírkárpit a Télémaque10 főjelene-
teit ábrázolja, a mű klasszikus szereplőinek színes figuráival. A rácsos ablakok közét kitöltő 
festmény azt a jelenetet tárja a penzió lakói elé, amikor Kalüpszó nimfa dúsan megvendégeli 
Odüsszeusz fiát. Negyven éve ingerli élcelődésre ez a kép a fiatal kosztosokat11, akik azt hiszik, 
fölébe kerekednek helyzetüknek, ha tréfára veszik a sovány ebédet, amelyre szegénységükben 
fanyalodnak. A kőkandalló mindig tiszta tűzhelye tanúsítja, hogy csak kivételes alkalmakkor 
raknak benne tüzet. Párkányán két cserép ócska művirág raboskodik egy roppantul ízléste-
len, kék színű márvány ingaóra szomszédságában. Ebben az első szobában olyan illat terjeng, 
amelyre nincs szó a köznyelvben; penzióillatnak kellene nevezni. A doh, a penész, az avasság 
érzik benne; fázol tőle, nedves lesz az orrod, átjárja a ruháidat is; olyan helyiségre emlékeztet, 
ahol most végeztek az ebéddel: tálalás, éléskamra, menhelykonyha szagától bűzlik. Akkor le-
hetne talán leírni ezt a szagot, ha valaki kitalálná, hogy kell elemezni ezt a sok gyomorkavaró 
undokságot, amit minden egyes penziólakó, akár öreg, akár fiatal, sui generis12 hurutos kipá-
rolgása vegyít belé. No de akármilyen ronda és utálatos ez a szalon, a szomszédos ebédlőhöz 
képest még mindig elegánsnak és illatosnak mondható, akár egy budoár13. Ezt a fával bur-
kolt termet egykor befestették valamilyen, ma már felismerhetetlen színre, afölé rétegekben 
rakódott és furcsa ákombákomokat rajzolt a piszok. A falak mentén körös-körül szutykos 
pohárszékeken kicsorbult, fénye vesztett kancsók, kerek bádogtálak, oszlopba rakott, tour-
nai-i gyártmányú14, kék szélű, vastag porcelán tányérok láthatók. Az egyik sarokban kis szek-
rény áll, számozott rekeszeiben tartják a kosztosok zsírpecsétes vagy borfoltos asztalkendőit.  
Csupa elpusztíthatatlan bútordarab, amelyek már sehol sem kellenek, de itt még helyet 
kapnak, akárcsak a civilizáció selejtje a gyógyíthatatlanok menhelyén. Látsz itt barométert, 
amelyből kijön a kapucinus barát, ha esik az eső, látsz aranyszegélyű, fényezett fakeretekben 
förtelmes metszeteket, amelyek láttára elmegy az étvágyad; rézberakásos gyöngyház faliórát; 
zöld cserépkályhát, Argand-lámpákat15, melyekben az olaj porral keveredik, hosszú asztalt, 

10     Télémaque: Fénelon prózai hőskölteménye (1699), Homérosz Odüsszeiájának alapján elmondja, hogyan 
indult eltűnt apja keresésére Télemakhosz, Odüsszeusz fia

11     kosztosok: étkezést rendelő külső lakók, „menzások”
12     sui generis: saját, csak az egyénre jellemző (latin)
13     budoár: „duzzogó” (francia), gazdagon és ízlésesen berendezett női szoba, ide vonultak vissza a hölgyek 

pihenni, átöltözni, barátnőiket fogadni
14    tournai-i gyártmányú: Tournai-ban, egy belga városban készült
15    Argand-lámpák: Aimé Argand (1750–1803) által készített olajlámpa
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melynek viaszosvászon terítője eléggé zsíros ahhoz, hogy egy mókázó külső kosztos ráfirkant-
sa a nevét, mutatóujját használva íróvesszőnek; látsz elnyomorodott székeket, vedlett kis láb-
törlőket, melyeknek gyékényfonata folyton feslik, de azért úgy-ahogy egészben marad, azután 
hitvány lábmelegítőket csupa horpadt lyukkal és rozzant sarokvassal, elszenesedő fakerettel. 
Hogy milyen ócska, töredezett, korhadt, rozoga, csámpás, nyomorék, csonka, rokkant, hal-
dokló ez a bútorzat, annak érzékeltetéséhez részletes leírásra lenne szükség, de ez túlságosan 
lassítaná történetünk érdekfeszítő menetét, és csöppet sem lenne ínyére a sietős olvasóknak. 
A vörös kőpadozat gidres-gödrös a sok sikálástól vagy mázolástól. Egyszóval a prózai nyomor 
uralkodik itt, a fukar, sűrített, elnyűtt nyomorúság. Még nem merő kosz minden, de már 
meglehetősen mocskos; még nem csupa rongy, de maholnap szétrohad.

A szoba teljes fényében ragyog, amikor reggel hétkor besompolyog Vauquer-né macskája, 
megelőzve úrnőjét; felugrál a pohárszékekre, szaglássza a tejet a tányérral lefödött csuprok-
ban, és reggeli dorombolásba kezd. Csakhamar megjelenik az özvegy, cifra tüll főkötője alól 
kifityeg kajlán felrakott vendéghajának egy tincse; csoszogva lépked fancsali papucsaiban. 
Vénecske, kövérkés arca, a belőle kinyúló papagájcsőrrel, zsírpárnás keze, templomjáró né-
nikékre emlékeztető, tömzsi alakja, túlságosan telt, rengő keble összhangban van ezzel a te-
remmel, ahol csak úgy bűzlik a balsors, ahol megbúvik a spekuláció, s amelynek áporo-
dott levegőjét Vauquer-né utálkozás nélkül leheli be. Arca, mely oly üde, mint az első őszi 
fagy, ráncok közül pislákoló szemének kifejezése, mely a táncosnő hivatásszerű mosolyából 
az uzsorás rideg szemöldökráncolásába megy át, egyszóval egész személye kifejezi a penziót, 
mint ahogy a penziót el sem lehetne képzelni személye nélkül. Fegyház nincs porkoláb nél-
kül, a kettő egymás nélkül el sem képzelhető. A kis termetű asszonyság ólmos vaskossága 
ebből az életből következik, mint ahogy a tífusz a kórház kipárolgásából ered. Kötött gyapjú 
alsószoknyája, amely hosszabb a régi ruhából szabott felső szoknyánál, s melynek vattabélése 
kikandikál a foszladozó kelme fesléseiből, mintegy jelképezi a szalont, az ebédlőt, a kertecs-
két; jelzi a konyhát, és megjósolja a penzió lakóit. Ha ő jelen van, akkor teljes a kép. Az ötven 
év körüli Vauquer-né hasonlít minden sorsüldözött asszonyra. Üveges szemével oly ártatlanul 
néz, mint egy kerítőnő, aki szigorúnak tetteti magát, hogy jobb árat érjen el, egyébként 
kész mindenre, s hogy javítson a sorsán, kész volna kiszolgáltatni Georges-ot és Pichegrut16, 
ha Georges és Pichegru még nem lenne kiszolgáltatva. Mindamellett voltaképpen jó asszony, 
mondják a lakói, akik vagyontalannak hiszik, mert ugyanúgy nyögdécsel és köhécsel, mint 
ők. Mi volt Vauquer úr? Az özvegy sohasem nyilatkozott a megboldogultról. Hogyan vesztet-
te el a vagyonát? A balsors csapásai alatt, hangzott a válasz. Ővele rosszul bánt, nem hagyott 
rá mást, mint a két szemét, hogy sírjon, ezt a házat, hogy megéljen belőle, és azt a jogot, hogy 
senki balsorsán ne kelljen szánakoznia, mert ő maga, úgymond, annyit szenvedett, amennyit 
ember csak szenvedhet. Úrnője tipegését hallva Sylvie, a kövér szakácsnő, buzgón hozzálátott, 
hogy a bennlakóknak felszolgálja a reggelit. 

A külső kosztosok általában csak ebédre fizettek elő, havi harminc frankot. Történetünk 
kezdetén heten voltak bennlakók. Az első emeleten volt a ház két legszebb szobája. Vauquer-
né foglalta el a kisebbet, a másikban Couture-né, francia köztársasági hadbiztos özvegye  

16     Cadoudal, Georges (1771–1804): a „huhogók”, a királypárti normann és breton felkelők egyik vezére. 
Pichegru, Charles (1761–1804): tábornok, a forradalom egyik kiváló hadvezére; később Condé hercegnek, 
a nemesi emigrációs sereg főparancsnokának sikerült őt a royalisták pártjára állítania
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lakott. Egy ifjú hajadon élt vele, Victorine Taillefer, akinek anyja helyett anyja volt. A két 
hölgy évi ezernyolcszáz frankot fizetett a teljes ellátásért. A második emelet két szobája közül 
az egyiket egy Poiret nevű öregember lakta. A másikat egy negyven év körüli férfi, aki fekete 
parókát viselt, pofaszakállát festette, volt nagykereskedőnek mondta magát, és Vautrin néven 
mutatkozott be. A harmadik emelet négy szobából állt, közülük kettő volt kiadva, az egyik 
egy vénlánynak, akit Michonneau kisasszonynak hívtak. A másikat egy volt metélttészta-, ma-
karóni- és keményítőgyáros bérelte, aki Goriot apónak szólíttatta magát. További két szoba 
afféle vándormadaraknak volt fenntartva, éhenkórász diákoknak, akik, akárcsak Goriot apó 
és Michonneau kisasszony, lakásért és ellátásért havi negyvenöt franknál többet nem tudtak 
fizetni; de az ilyen lakókat Vauquer-né nem szívesen látta, és csak jobb híján fogadta be, mert 
túl sok kenyeret zabáltak. Pillanatnyilag e két szoba közül az egyikben egy fiatalember lakott. 
Angoulême17 környékéről jött Párizsba jogot hallgatni, és népes családja a legsúlyosabb nél-
külözéseket vállalta, hogy évi ezerkétszáz frankot küldhessen neki. Eugène de Rastignac – ez 
volt a neve – az a fajta ifjú volt, akit a balsors munkára szoktat, aki serdülőkorától kezdve 
tisztában van vele, minő reményeket fűznek hozzá szülei, és szép jövőjét azzal alapozza meg, 
hogy máris kiszámítja, mire viheti tanulással, tanulmányait pedig eleve hozzászabja előre lát-
ható társadalmi mozgalmakhoz, hogy az elsők közt aknázhassa ki a lehetőségeket. Az ő érde-
kes megfigyelései és a párizsi szalonokban való ügyes helyezkedése nélkül történetünk híjával 
volna a valóság színeinek, hiszen e színeket kétségkívül a fiatalember mozgékony szellemének 
köszönhette, és vágyának, hogy behatoljon egy szörnyű helyzet rejtélyeibe, amelyet okozói 
éppoly gondosan titkoltak, mint szenvedő alanya. A harmadik emelet fölött ruhaszárító pad-
lás volt, és két manzárdszoba, ezekben lakott Christophe, a kifutóinas, és Sylvie, a kövér 
szakácsnő. A hét bennlakón kívül Vauquer-né évente átlagban nyolc jogászt és medikust 
kosztolt, meg két-három, a kerületben lakó törzsvendéget, akik mind csak ebédre fizettek elő. 
Ebédidőben tizennyolcan ülték körül az asztalt, de húsznak is lehetett volna teríteni. Regge-
lenként azonban csupán a hét bennlakó gyűlt össze, úgyhogy a villásreggeli egész családiasán 
folyt le. Ki-ki papucsban jött le a szobájából, bizalmas megjegyzéseket engedett meg magának 
a bejáró vendégek öltözködéséről vagy viselkedéséről, a tegnapi étkezés eseményeiről, senki 
sem tett lakatot a szájára. Ezek a bennlakók voltak Vauquer-né kényeztetett gyermekei; csilla-
gászati pontossággal mérte ki nekik gondoskodását és figyelmességét, aszerint, hogy ki meny-
nyit fizetett az ellátásért. Ugyanez a szempont vezette ezeket a véletlenül összeverődött embe-
reket. A két második emeleti lakó csupán hetvenkét frankot fizetett havonta. Ez az olcsóság, 
amely csak a Saint-Marcel kerületben, a Bourbe és a Salpêtrière18 közt lelhető fel, s amely alól 
Couture-né volt az egyedüli kivétel, mutatja, hogy a penziólakók többé-kevésbé nyilvánvaló 
balsors terhe alatt sínylődtek, így aztán a ház belsejének csüggesztő látványa visszatükröződött 
vendégeinek ágrólszakadt külsején. A férfiak színehagyott kabátot viseltek, olyan cipőt, ami-
lyent előkelő városrészekben szemétbe dobnak, foszladt fehérneműt, ruházatukba úgyszólván 
már csak hálni járt a lélek. A nők divatjamúlt, újrafestett, elfakult ruhákban jártak, kijaví-
tott régi csipkékben, sok használattól fényes kesztyűkben, mindig rozsdafoltos gallérokban, 
foszladozó vállkendőkben. De, bár ily rosszul öltözködtek, erőteljes testalkatú volt szinte 

17    Angoulême: Párizstól délnyugatra fekvő francia város
18     a Bourbe és a Salpêtrière: a Bourbe Balzac korában szülészeti kórház volt, a Salpêtrière párizsi menhely és 

kórház
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mindegyik, szervezetük bírta az élet viharait. Hideg, kemény arcvonásaik elmosódtak, mint 
a forgalomból kivont rézgarasok. A fonnyadt ajkak közül mohó fogak villantak elő. Ezek a 
penziólakók lezajlott vagy még zajló drámákat éreztettek; nem rivaldafényben, festett vász-
nak közt játszódó drámákat, hanem élő és néma drámákat, fagyos drámákat, amelyek forrón 
megdobogtatják a szívet, és sohasem múlnak el egészen. […]

Két alak élesen elütött a penzió lakóinak és törzsvendégeinek zömétől. Jóllehet Victorine 
Taillefer kisasszony, mint afféle sápkóros hajadon, betegesen halvány volt, és részese az álta-
lános szenvedésnek, amely ezen a társaságon a szomorúság megszokása, a kényszeredett ma-
gatartás, a szegényes és satnya körülmények folytán úrrá lett, arca mégsem látszott öregesen 
fonnyadtnak, mozgása élénk volt, hangja csengő. Olyan volt ez a boldogtalan ifjú hajadon, 
mint egy sárgult lombú cserje, amelyet nemrég ültettek kedvezőtlen talajba. Rózsafoltos, 
fehér arca, hamvasszőke haja, légiesen karcsú termete azt a bájt sugározta, amelyet a modern 
költők a középkori szobrokon fedeztek fel. Sötétes szürke szeme keresztényi szelídséget és 
lemondást tükrözött. Egyszerű, olcsó ruhája alatt fiatalos idomok domborodtak. Csinos volt, 
már amennyire csinos lehetett. Ha történetesen boldog, akkor elragadó lett volna: a nőknek 
a boldogság a költészetük, ahogy a szép ruha a díszük. Ha egy bál vidámsága rózsállott volna 
ezen a halvány arcon, ha az elegáns élet örömei telítették és csinosították volna kissé már 
beesett orcáit, ha a szerelem vidította volna szomorú szemét, Victorine a legszebb lányokkal 
is megállta volna a versenyt. […]

Eugène de Rastignac igazi délvidéki volt, fehér bőr, fekete haj, kék szemek. Megjelenése, 
modora, viselkedése elárulta, hogy nemesi család sarja, akit már gyermekkorában a hagyomá-
nyos jó ízlésre neveltek. Keveset költött öltözködésre, hétköznapokon tavalyi ruháit hordta 
el, mégis, ha társaságba ment, úgy ki tudta csípni magát, mint előkelő fiatalemberhez illik. 
Rendszerint ócska kabátban, hitvány mellényben járt, nyeszlett fekete nyakravalóját diákosan 
laza bogra kötötte, és mindehhez hasonlóan rossz minőségű pantallót, talpalt cipőket viselt.

E két személy és a többiek közt a festett pofaszakállas, negyvenéves Vautrin képviselte az 
átmenetet. Az a fajta ember volt, akire azt mondja a nép: ez aztán szép szál legény! Széles vál-
lak, domború mellkas, duzzadó izmok, vaskos, szögletes kezek, az ujjperceken erősen feltűnő, 
sűrű, lángvörös szőrcsomók. Korai redőkkel szántott arcán a rideg vonások meghazudtol-
ták sima és hajlékony modorát. Mély hangja ormótlan vidámságával nem volt visszataszító. 
Előzékeny volt és mosolygós. Ha a házban elromlott egy zár, egykettőre leszerelte, megrepa-
rálta, beolajozta, fényesre csiszolta, helyére tette, mondván: ismerjük mi egymást. Egyébként 
értett mindenféléhez, ismerte a hajókat, a tengert, Franciaországot, külföldet, az üzleti életet, 
az embereket, a világ folyását, a törvényeket, a szállodákat és a börtönöket. Ha valaki túl 
sokat panaszkodott, tüstént felajánlotta szolgálatait. Többször adott kölcsönt Vauquer-nénak 
és egyik-másik lakótársának; de akiket így lekötelezett, inkább meghaltak volna, semhogy ne 
adják meg tartozásukat, mert minden nyájassága ellenére félelmet gerjesztett egy bizonyos 
átható és elszánt pillantásával. Már azzal a móddal is, ahogy néha köpött egyet, rendíthetetlen 
hidegvérnek adta tanújelét, mint aki bűnténytől sem riad vissza, hogy kievickéljen szorult 
helyzetéből. Szeme szigorú bíróként hatolt a kérdések, a lelkiismeret, az érzelmek mélyére. 
Rendes szokása volt, hogy villásreggeli után elment hazulról egészen ebédig, estéit házon 
kívül töltötte, és éjféltájban tért haza a Vauquer-nétől kapott külön kapukulccsal. Egyedül 
ő élvezte ezt a kiváltságot. De jóba is volt az özveggyel, mamának hívta, olykor megölelgette 
– eléggé érthetetlen hízelkedés! A jó asszony azt hitte, hogy még nem is oly nehéz átkarolni 
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a derekát, holott csak Vautrinnak voltak olyan hosszú karjai, hogy körül tudott érni ilyen 
tisztes idomokat. […]

Egy ilyen közösségen belül kicsiben az egész társadalom elemei föllelhetők. A tizennyolc 
asztaltárs közt, akárcsak a kollégiumokban és a nagyvilágban, akadt egy szegény, megve-
tett, üldözött istenteremtése, akire csak úgy záporoztak a rovására faragott élcek. A második 
év elején erre az alakra figyelt föl leginkább Eugène de Rastignac azok közül, akikkel még  
kétesztendei együttélésre volt kárhoztatva. Az egykori tésztagyáros volt ez az áldozati bárány, 
az öreg Goriot, akinek fejére egy festő – akárcsak az elbeszélő – a csoportkép minden fényét 
rávetítené. Mi lehetett az oka, hogy az a már-már gyűlölködő megvetés, ez a szánalommal ve-
gyes üldözés, balsorsának ez a semmibevevése sújtotta a penzió legrégibb lakóját? Talán komi-
kus vagy különc szokásaival szolgált rá, olyasmivel, amit az emberek nehezebben bocsátanak 
meg, mint a bűnt? Ezek a kérdések sok társadalmi igazságtalanságot érintenek. Úgy látszik, 
az emberi természetben gyökerezik, hogy mindent elszenvedtetünk azzal, aki kész mindent 
elszenvedni igazi alázatosságból, gyengeségből vagy közönyből. Avagy nem szeretjük-e mind-
nyájan kipróbálni erőnket valakinek vagy valaminek kárára? A leggyöngébb is, a gyerkőc, 
sorra becsönget a kapukon télvíz idején, vagy fölkapaszkodik egy vadonatúj műemlékre, hogy 
odafirkantsa a nevét.

Goriot apó úgy hatvankilenc éves lehet mostanában; 1813-ban hagyott föl az üzlettel,  
és költözött be Vauquer-néhoz. Eleinte Couture-né későbbi lakosztályát bérelte, és ezerkét-
száz frankot fizetett az ellátásért, mint akinek öt arany ide vagy oda meg se kottyan. Vauquer-
né akkor újra berendezte a lakás három szobáját abból az előre lefizetett összegből, amelyből, 
úgymond, futotta valami hitvány bútorzatra, sárga kalikó függönyökre, utrechti bársonnyal 
bevont, fényezett fakeretes fotelekre, néhány mázolmányra és olyan tapétára, amelyet külvá-
rosi kocsmákban sem tűrtek volna meg. Talán Goriot apó vagy – ahogy akkoriban tisztelték – 
Goriot úr hanyag bőkezűsége, amivel hagyta, hogy becsapják, talán ez vitte rá az özvegyet, 
hogy az öreget hülyének nézze, aki nem is konyít az üzlethez. Goriot gazdag ruhatárat és szép 
fehérneműt hozott magával, mint afféle nagykereskedő, aki semmit sem tagad meg magától, 
mikor visszavonul az üzlettől. Vauquer-né megcsodálta a félhollandi vászonból való tizennyolc 
inget, amelyek finomságát még szembetűnőbbé tette, hogy a volt tésztagyáros a keményített 
ingmellen két láncocskával összefűzött melltűt viselt, egy-egy jókora gyémánttal. Rendszerint 
búzavirágkék öltönyben járt, mindennap fehér pikémellényt vett föl körte alakú, rengő 
pocakja fölé, melyen fityegőkkel teleaggatott, nehéz aranylánc himbálózott. Aranyból volt 
a tubákszelencéje is, a beleillesztett medalion pedig, tele hajszálakkal, azt a látszatot keltette, 
mintha Goriot-nak sikerei lettek volna a nők körül. Amikor a háziasszony szoknyavadásznak 
titulálta, vígan mosolygott a bajsza alatt, mint mikor a nyárs polgár örül annak, hogy a vessző-
paripáját dicsérik. Almáriumai (így szokta népiesen emlegetni a szekrényeit) megteltek a ház-
tartásából maradt tömérdek ezüstneművel. Az özvegy szeme fölcsillant, amikor előzékenyen 
segített neki, hogy kirakja és elrendezze a levesmerő kanalakat, az evőeszközöket, az olaj- és 
mártástartó csészéket, több tálat, az aranyozott ezüst reggelizőkészletet. Ezeket a többé-kevés-
bé szép és jó nehéz ajándéktárgyakat Goriot bácsi egy világért oda nem adta volna. Családi 
életének ünnepi alkalmaira emlékeztették.

– Ez itt – mutatott Vauquer-nénak egy tálcát meg egy kis csészét, melynek födele csókoló-
zó gerlepárt ábrázolt – feleségem első ajándéka volt házasságunk első évfordulójára. Szegény 
drágám! Lánykorában megtakarított pénzecskéjéből vette. Látja, asszonyom! Inkább a tíz 
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körmömmel vájnám a földet, semhogy ettől megváljak. Hála az égnek, ebből a csészéből 
ihatom a reggeli kávémat hátralevő napjaimban. Nem panaszkodom, sokáig, sokáig lesz mit 
aprítanom a tejbe.

Végül Vauquer-né szarkaszemével megpillantott néhány örökjáradék-kötvényt, s a szám-
adatok hozzávetőleges összeadásából kiderült, hogy az öreg Goriot-nak nyolc-tízezer frank 
jövedelme lehet. Attól fogva Vauquer-né, leánynevén de Conflans, aki akkor ténylegesen 
negyvennyolc éves volt, de csak harminckilencet vallott be, holmi gondolatokat kezdett for-
gatni a fejében. Attól eltekintve, hogy Goriot szemhéja kifordult, megduzzadt és lefittyedt, 
úgy, hogy elég gyakran kellett törülgetnie, az özvegy kellemes, jó külsejű embernek tartotta. 
Egyébként az özvegy jámbor lakójának alkalmasint olyan erkölcsi tulajdonságaira is számí-
tott, amelyeket húsos, kidomborodó lábikrája és hosszú tömpe végű orra sejtetett, gyermeke-
sen együgyű holdvilágképe pedig megerősített. Jól megtermett öregember, képes ez rá, hogy 
józan eszét érzelmekre fecsérelje. Kétfelé fésült hajzata, melyet a Műszaki Főiskola fodrásza 
naponta rizsporozott, öt csücsökben nyúlt le alacsony homlokára, és tetszetősen keretezte 
ábrázatát. Kissé otromba alak volt, de oly rendesen öltözködött, oly sűrűn csippentett és szip-
pantott a tubákjából, mint aki biztos lehet benne, hogy szelencéjéből sosem fogy ki a finom 
makubadohány – így hát aznap, mikor Goriot beköltözött hozzá, Vauquer-né este úgy for-
golódott az ágyában, mint fogoly a nyárson, annyira föltüzelte a vágy, hogy búcsút mondjon 
Vauquer szemfedőjének, és mint Goriot-né szülessen újjá. Férjhez menni, eladni a penziót, 
karját nyújtani a polgári rend e díszpéldányának, tekintélyes dámává emelkedni a kerületben, 
adományokat gyűjteni az ínségesek javára, vasárnap ki-kirándulni Choisyba, Soissyba, Gen-
tillybe, színházi páholyban ülni, amikor kedve tartja, nem várni júliusig, amikor valamelyik 
penziólakótól szabadjegyet kap: megálmodta a párizsi kis háztartás egész eldorádóját. Senki-
nek sem vallotta be, hogy fogához vert garasokból negyvenezer frankja gyűlt össze. Vagyoni 
tekintetben mindenesetre tűrhető partinak vélte magát. „Ami a többit illeti, érek annyit, mint 
az a jóember!” – mondogatta forgolódás közben, mintha meg akarna bizonyosodni bájairól, 
melyeket a kövér Sylvie minden reggel viszontlátott az ágyban, homorú lenyomatban. Ettől 
a naptól kezdve, mintegy három hónapon át, Vauquer-né igénybe vette Goriot úr fodrászát, 
ruházkodásra is költött valamit, azzal indokolva ezt, hogy némi dekórumot kell adnia házá-
nak, tekintettel a benne megforduló előkelőségekre. Sokat mesterkedett, hogy megrostálja 
lakóit, nagyban hangoztatta, hogy ezentúl csakis minden tekintetben kifogástalan egyéneket 
fogad be. Ha valaki idegen jelentkezett, eldicsekedett, hogy Goriot úr, Párizs egyik legjobb 
nevű, legbecsültebb nagyiparosa az ő penzióját részesítette előnyben. Prospektust osztoga-
tott ezzel a címmel: VAUQUER-HÁZ. „A városrész egyik legrégibb és legkedveltebb polgári 
penziója – így szólt a szöveg. – Gyönyörű kilátás a Gobelins-völgyre (a harmadik emeletről 
oda lehetett látni), a szép kert végén hársfasor húzódik.” A jó levegőt és a kellemes magányt is 
fölemlítette a prospektus. […]

Ennek az első évnek a nagy részében Goriot gyakran étkezett házon kívül kétszer-három-
szor hetenként; később lassanként megváltoztatta szokását, úgyhogy havonta csak kétszer 
vacsorázott a városban. Goriot uraság kiruccanásai sokkal inkább egyeztek Vauquer-né ér-
dekeivel, semhogy ne bosszantotta volna, hogy lakója egyre rendszeresebben nála étkezik. 
Ezt a változást részint annak tulajdonította, hogy Goriot hovatovább elszegényedett, ré-
szint annak, hogy borsot akar törni szállásadónője orra alá. Az ilyen liliputi szellemeknek 
egyik undok szokásuk, hogy másokról feltételezik saját kicsinyességüket. Sajnos, a második 
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év végén Goriot úr igazolta a róla terjesztett pletykákat, mert azzal a kívánsággal állt elő, 
hogy Vauquer-né költöztesse fel a második emeletre, és ellátási díját szállítsa le kilencszáz 
frankra. Oly szigorú takarékosságra szorult, hogy egész télen nem fűtötte a szobáját. Az 
özvegy előre követelte a fizetséget. Ebbe bele is egyezett Goriot úr, akit a penziósné ettől 
fogva Goriot apónak hívott. Lehetett találgatni, mi az oka ennek a hanyatlásnak. Nehéz 
volt a válasz! Ahogy az álgrófné megmondta, Goriot apó alattomos, titkolózó ember volt. 
Az üresfejűek logikája szerint – akik mind azért közlékenyek, mert csak semmiségekre jár 
rá a nyelvük –, aki nem beszél a dolgairól, annak rosszul áll a szénája. Így lett a tekinté-
lyes üzletemberből csaló, a nagy szoknyavadászból vén trotty. Vautrin szerint, aki akkortájt 
költözött a Vauquer-házba, Goriot apó tőzsdére járt, s a pénzemberek eléggé nyers szavá-
val élve, éppen csak tengődött az értékpapírokból, miután tönkrement rajtuk. Meglehet, 
hogy afféle kis hazárdjátékos, aki minden este megkockáztat és nyer tíz frankot. Esetleg a 
titkosrendőrség besúgója; de Vautrin úgy vélte, ahhoz nem eléggé agyafúrt. Ráfogták még 
Goriot apóra, hogy uzsorás, aki kosztpénzre ad kölcsön, vagy talán megrögzött lutrijátékos. 
Rákentek mindenféle titkos dolgot, ami bűnből, gyalázatból, tehetetlenségből származhat. 
Ám akármily aljas és bűnös volt is az élete, az ellenszenv, amit keltett, nem ment odáig, 
hogy kiüldözzék, hiszen fizetett az ellátásért. Meg aztán hasznát is vették, mindenki rajta 
töltötte ki jó- vagy rosszkedvét csúfolódással vagy gorombáskodással. A legvalószínűbbnek 
látszó véleményt, amelyet általánosan elfogadtak, Vauquer-né mondta ki. Szerinte ez a jól 
konzervált, makkegészséges ember, aki még el tud szórakoztatni egy nőt, közönséges kéjenc, 
méghozzá furcsa hajlamai is vannak. Nézzük, miféle tényekre alapozta özvegy Vauquer-né 
a rágalmait. Néhány hónappal a bajkeverő grófné eltűnése után, aki fél esztendeig a nyakán 
élősködött, egy reggel, mielőtt felkelt volna, selyemruha suhogását hallotta a lépcsőházban, 
és egy karcsú, lenge fiatal nő lépteit, amint besurrant az öreg Goriot ajtaján, mely a kellő 
pillanatban kinyílt. A kövér Sylvie rögtön jelentette úrnőjének, hogy egy leány, sokkal csino-
sabb, semhogy tisztességes lehetne, isteni öltözékben s könnyű szövettopánban, amelyen egy 
szemernyi sár sem volt, mint egy angolna, besiklott az utcáról a konyhájába, és azt kérdezte 
tőle, melyik Goriot úr szobája. Vauquer-né és a szakácsnője hallgatózott. Gyöngéd szavak 
ütötték meg a fülüket a látogatás alatt, amely eltartott egy darabig.

Amikor Goriot úr kikísérte hölgyét, a kövér Sylvie tüstént fogta a kosarát, és úgy tett, mint-
ha a piacra menne, hogy nyomon kövesse a szerelmespárt.

– Nagyságos asszony – mondta úrnőjének, miután visszajött –, Goriot úrnak mégiscsak fe-
nemód gazdagnak kell lennie, hogy ilyen nagy lábon tartja a nőit. Képzelje csak, az Estrapade 
utca sarkán pompás fogat várta őt, abba szállt be.

Ebéd közben Vauquer-né összébb húzott egy ablakfüggönyt, hogy Goriot urat ne zavarja 
a szemébe tűző napsugár.

– Látszik, Goriot úr, hogy önt kedvelik a szép nők – mondta az iménti látogatásra céloz-
va –, még a nap is szívesen süti. Ejha! Nincs rossz ízlése, a hölgy nagyon csinos.

– A lányom – hangzott a válasz némi büszkeséggel, amit a lakók a látszatot megőrizni 
igyekvő aggastyán hiúskodásának fogtak fel.

Egy hónap múlva Goriot úrnak ismét látogatója volt. Leánya, aki első ízben délelőtti ruhá-
ban jelent meg, most ebéd után jött, és úgy volt öltözve, mint aki társaságba készül. A lakók, 
akik a szalonban beszélgettek, karcsú, kecses, nagyon csinos szőke nőt pillantottak meg. Túl-
ságosan előkelő jelenség volt ahhoz, hogy Goriot lánya lehetett volna.
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– Ez már a második! – mondta a kövér Sylvie, aki nem ismert rá.
Pár nap múlva magas, szép termetű, barna bőrű, fekete hajú, csillogó szemű lány kereste 

Goriot urat.
– Ez már a harmadik! – mondta Sylvie.
Ez a második lány, aki első alkalommal ugyancsak délelőtt látogatta meg az apját, pár nap 

múlva este jött hozzá báli ruhában, kocsin.
– Ez már a negyedik! – mondta Vauquer-né és a kövér Sylvie, mert ebben a nagyvilági dá-

mában nyomát sem fedezték fel a múltkoriban reggel, első ízben ott járó, egyszerűen öltözött 
lánynak.

Goriot akkor még ezerkétszáz frankot fizetett a penzióért. Vauquer-né egészen termé-
szetesnek vette, hogy egy dúsgazdag embernek négy-öt szeretője legyen, sőt nagyon ügyes  
fogásnak találta, hogy mint leányait szerepelteti őket. Csöppet sem ütközött meg azon, hogy 
a Vauquer-házba járatja a szeretőit. De mivel ezek a látogatások megmagyarázták, miért tanú-
sít iránta teljes közönyt a lakója, a második év elején nem habozott őt vén kandúrnak nevez-
ni. Végül mikor Goriot leszállt kilencszáz frankig, az egyik hölgy távozása után szemtelenül 
megkérdezte tőle, minek nézi a házát. Az öreg azt felelte, hogy a hölgy az idősebbik lánya.

– Úgy, hát harminchat lánya van? – kérdezte csípősen Vauquer-né.
– Csak ketten vannak – válaszolta Goriot a tönkrement ember szelídségével, akit a nyomor 

engedékennyé tett.
A harmadik év végén Goriot apó még jobban csökkentette a kiadásait, felköltözött a har-

madik emeletre, és havonta már csak negyvenöt frankot fizetett. Abbahagyta a tubákolást, 
fodrászát elbocsátotta, és többé nem rizsporozta a haját. Amikor először jelent meg rizsporo-
zatlan fejjel, a penziósné felkiáltott meglepetésében, ahogy meglátta csúf, zöldesszürke haját. 
Goriot arckifejezése a titkos bútól napról napra bánatosabb lett, ő látszott a legcsüggedtebb-
nek az egész asztaltársaságban. […]

Eugène de Rastignac olyan lelkiállapotban tért vissza, amelyet bizonyára jól ismer-
nek a nagy tehetségű ifjak vagy azok, akiket valamely nehéz élet ideig-óráig kiváló férfiak  
vonásaival ruház fel. Párizsban való tartózkodásának első évében az a kevés munka, amit az 
egyetem az alsó fokozatok hallgatóitól követelt, eléggé szabadjára engedte, így megtapasz-
talhatta Párizs kézzelfogható gyönyöreit. Egy diáknak nincs túl sok ideje, ha arra törekszik, 
hogy megismerje valamennyi színház játékrendjét, kifürkéssze a párizsi labirintus rejtekútjait, 
kitapasztalja a főváros szokásait, megtanulja nyelvét, megszokja különleges örömeit; ha meg 
akar fordulni jó és rossz helyeken, részt akar venni őt érdeklő tanfolyamokon, szemügyre 
akarja venni a múzeumok kincseit. A diák ilyenkor nagyszerűnek vélt jelentéktelenségekért 
lelkesedik. Megvan a maga nagy embere, a Collège de France valamelyik professzora, akit 
azért fizetnek, hogy hallgatósága színvonalán maradjon. Megigazítja nyakkendőjét, és illegeti 
magát a Vígopera első emeleti páholysorának hölgyei előtt. Fejlődése során fokról fokra leve-
ti gubóját, kitágítja szemhatárát, és lassanként megérti az emberek társadalmi rétegződését. 
Eleinte csak csodálta szép időben a Champs-Élysées korzózó hintóit, később meg is irigyelte 
őket. Eugène tudtán kívül túlesett ezen a kezdő korszakon, mikor zsebében a bölcsészeti és 
jogi bakkalaureátussal19, szünidőre hazautazott. Addigra eltűntek gyermeki illúziói, vidékies 
nézetei. Megváltozott észjárása, nekilendült becsvágya felnyitotta szemét az apai udvarház, 

19    bakkalaureátus: érettségi vizsga Franciaországban, egyben a legalsó tudományos fokozat is
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a családi kör helyes megítélésére. Apja, anyja, két öccse, két húga élt a Rastignacok kis föld-
jén, meg a nagynénje, akinek minden vagyona a nyugdíja volt. A mintegy háromezer frankot 
jövedelmező birtok ki volt szolgáltatva annak a bizonytalanságnak, amely együtt jár a tisztára 
ipari jellegű szőlőműveléssel, mégis elő kellett teremteni belőle az ő számára ezerkétszáz fran-
kot évenként. Látta az állandó szűkölködést, hiába rejtegették előtte nagylelkűen, akaratlanul 
összehasonlította húgait, akiket gyermekfővel olyan szépeknek látott, a párizsi nőkkel, akik 
a megálmodott szépségeszményt testesítették meg a szemében; érezte, hogy vállán nyugszik a 
népes család bizonytalan jövője, figyelte, mily fukar gondossággal őriznek meg otthon min-
den szem termést, hogy a szőlőprés seprőjéből szűrt lőre az italuk. Mindez és még egy sereg 
körülmény, amit fölösleges itt felsorolni, megsokszorozta érvényesülési vágyát, mohó törek-
vését, hogy kitűnjön az átlagból. Mint általában a nagyra hivatott lelkek, mindent a maga ere-
jéből akart kiküzdeni. De hamisítatlan délvidéki szellem volt: úgyhogy amikor tettre került 
a sor, erőt vett rajta a tétovázás, mint mikor a fiatal hajós nyílt tengerre kerül, és nem tudja, 
merrefelé kormányozza, milyen szögben duzzassza meg vitorláit. Kezdetben fejest akart ug-
rani a munkába, de csakhamar eltérítette az a tudat, hogy összeköttetéseket kell szereznie. 
Észrevette, mekkora befolyásuk van a nőknek a társadalmi életre, és egyszerre társaságban 
akart forgolódni, hogy ott női pártfogókra tegyen szert: miért is ne sikerülhetne ez egy tüzes 
és szellemes ifjúnak, akinek szellemességét, tüzét csak fokozza az elegáns megjelenés és az 
a fajta ideges szépség, amelynek szívesen esnek rabul a nők? Séta közben rohanták meg ezek 
a gondolatok, húgai társaságában, a mezőn. Azelőtt vígan sétálgatott velük, de most a lányok 
úgy látták, megváltozott.

Nagynénje, Marcillacné, akit valamikor bemutattak az udvarnál, megismerkedett az arisz-
tokrácia színe-javával. Az ifjú törtető, akit nagynénje gyakran andalított el visszaemlékezé-
seivel, egyszerre fölfedezte, milyen tényezőkből adódik számos társasági siker, s hogy ezek 
a tényezők legalább annyira fontosak, mint a jogi ismeretek, amelyeket az egyetemen szerez-
het. Kifaggatta nénjét azokról a rokonsági kapcsolatokról, amelyeket még föl lehetne újítani. 
Az  idős dáma, miután megrázta a nemzetségfa ágait, úgy vélekedett, hogy a gazdag atyafiak 
közül, akik unokaöccsének segítségére lehetnek, az egész önző népségből Beauséant vikomt-
né20 a legkevésbé megközelíthetetlen. A maga ósdi stílusában írt a fiatalasszonynak, s a levelet 
azzal adta oda Eugène-nek, hogy ha a vikomtnénál szerencsével jár, az ő révén eljuthat többi 
rokonához is. Pár nappal azután, hogy visszaérkezett Párizsba, Rastignac elküldte a néni leve-
lét Beauséant-nénak. A vikomtné másnapra szóló báli meghívóval válaszolt.

Ez volt a helyzet a polgári penzióban 1819. november végén. Néhány nap múlva Eugène 
éjfél után kettőkor került haza Beauséant vikomtné báljáról. Hogy pótolja az elveszett időt, 
az erős akaratú diák tánc közben föltette magában, hogy reggelig dolgozni fog. Első ízben 
virrasztja majd át az éjszakát a csendes kvártély magányában, mert a társasági tündöklés lát-
tára valami hamis erő varázsának engedte át magát. Nem vacsorázott Vauquer-né asztalánál. 
Lakótársai így azt hihették, hogy csak másnap hajnalban jön meg, ahogy néhanap a Prado 
tivornyáiról vagy az Odéonban rendezett bálokról tért haza, bepiszkolt selyemharisnyában, 
félretaposott lakkcipőben. Christophe, mielőtt bereteszelte volna a kaput, kinyitotta, hogy az 
utcára pillantson. Rastignac épp akkor jött meg, és nesztelenül felsurranhatott a szobájába, 
annál nagyobb zajt ütött a nyomában baktató Christophe. Eugène levetkőzött, papucsba 

20    vicomte (vikomt): francia főnemesi rang a báró és a gróf között
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bújt, rossz kabátot vett fel, aprófával tüzet gyújtott, és szaporán munkához látott. Chris-
tophe durva bakancsainak kopogása elnyomta az ifjú halk készülődését. Eugène kis ideig 
eltűnődött, mielőtt jogi könyveibe temetkezett volna. Beauséant vikomtnéban Párizs egyik 
divatkirálynőjét ismerte meg, akinek palotáját a Saint-Germain negyed egyik legkellemesebb 
házának emlegették. A vikomtné egyébként mind származása, mind vagyona révén a főran-
gú társaság csúcsán tündökölt. A szegény diák, nagynénjére, Marcillacnéra való tekintettel, 
szíves fogadtatásra talált; a palotában fel sem fogta, mekkora kegyben részesült ezzel. Ezekbe 
az aranyos szalonokba bebocsáttatást nyerni, fölért egy főnemesi pátenssel. Azzal, hogy eb-
ben a minden másnál zártabb társaságban mutatkozott, Eugène jogot szerzett, hogy bárhová 
beléphessen. Elkáprázva a ragyogó gyülekezettől, alig pár szót váltott a vikomtnéval. Beérte 
azzal, hogy az estély sokadalmában nyüzsgő párizsi istennők közül kiszemelt egyet, olyan 
nőt, akit egy fiatalembernek azonmód imádnia kell. A magas, délceg Anastasie de Restaud 
grófnét Párizs egyik legszebb termetű hölgyének tartották. Képzeljék el: nagy, fekete szempár, 
gyönyörű kéz, formás láb, tüzes mozdulatok – olyan nő, akit Ronquerolles márki telivér pari-
pának mondott. Ez az ideges finomság éppenséggel nem vált hátrányára. Telt, gömbölyded 
idomai voltak, de nem hajlott hízásra. Telivér paripa, jófajta nő, ezek a jelzők kezdték kiszorí-
tani a használatból az égi angyalokat és az ossziáni szóképeket, az egész régi szerelmi mitoló-
giát, amelyet a dandyzmus21 elvetett. Rastignac szemében Restaud-né a vágyak asszonya volt. 
Két fordulót biztosított magának azon a listán, amelyet a hölgy legyezőjére írtak a gavallérok, 
és az első négyes alatt beszélhetett vele.

– Hol láthatom ismét, asszonyom? – kérdezte hirtelen, a szenvedélynek azzal az erejével, 
amely tetszik a nőknek.

– Hát – mondta az asszony –, a Bois-ban, a Bouffons-ban, nálam, mindenütt.
És a kalandorvérű délvidéki igyekezett szoros kapcsolatba kerülni a szépséges grófnéval, 

már amennyire a négyes és keringő alatt lehetséges. Mikor megmondta, hogy unokatestvére 
Beauséant-nénak, a grófné, akiben ő a nagyvilági dámát látta, rögtön meghívta, így szabad 
bejárása lett hozzá. A mosoly, amelyet a hölgy utoljára rávillantott, Rastignacban azt a hitet 
keltette, hogy a látogatás kötelező.

Jó szerencséje összehozta egy emberrel, aki nem nevette ki tudatlanságáért, ami halálos bűn-
nek számított a kor híres krakélerei22, a Maulincourt-, Ronquerolles-, Maxime de Trailles-, 
Marsay gróf-, Ajuda-Pinto-, Vandenesse-félék közt, akik csak önhittségük fényében hivalkod-
tak itt, és a legelegánsabb hölgyek, Lady Brandon, Langeais hercegasszony, Kergarouët grófné, 
Sérisy úrnő, Carigliano hercegasszony, Ferraud grófné, Lantyné úrnő, d’Aiglemont márkiné, 
Firmianiné, Listomère és d’Espard márkinék, Maufrigneuse hercegasszony és a Grandlieu 
dámák körül legyeskedtek. Nos hát, a naiv diák, szerencséjére, Montriveau márkiba, Langeais 
hercegné kedvesébe botlott. A gyermekesen együgyű tábornoktól megtudta, hogy Restaud 
grófné a Helder utcában lakik. Nagy dolog, ha valaki fiatal, szomjazza a világot, megáhít 
egy asszonyt, s egyszerre két palota tárul ki előtte! Beteheti lábát a Saint-Germain negyed-
ben lakó Beauséant vikomtnéhoz, és térdet hajthat Restaud grófné előtt annak Chaussée- 
d’Antin-i palotájában! Egy pillantással végigláthat Párizs szalonjain, s eléggé csinos fiúnak 

21     dandy: piperkőc; a romantika korában és a 19. század végén divatos magatartás; eszménye az a világfi, aki 
választékos, elegáns, előkelő, fölényes és cselekedeteiben merész  

22    krakéler: kötekedő, garázda személy, párbajhős
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tartja magát, hogy segítségre és pártfogásra leljen egy asszonyi szívben! Elegendő becsvágyat 
érzett magában, hogy pompás szökelléssel ott teremjen a kifeszített kötélen, amelyen a le 
nem zuhanó akrobata biztonságával kell járni, s egy bájos nő személyében meg kell találni a 
legjobb egyensúlyozó rudat!

Ilyen gondolatokkal eltelve, s e nő előtt, aki fölségesen jelent meg a gyújtós tüzénél, a tör-
vénykönyv és a nyomor közt ki nem fürkészte volna, Eugène-hez hasonlóan, a jövőt, ki ne 
bútorozta volna be azt a siker ábrándjaival? Csapongó képzelete oly élénken színezte ki a maj-
dani gyönyöröket, hogy már Restaud-nénál hitte magát. Ekkor hangos nyögés törte meg az éj 
csendjét, és szíven ütötte az ifjút, mint valami halálhörgés. Halkan kinyitotta az ajtót, s ahogy 
kiért a folyosóra, fénysávot vett észre Goriot apó ajtaja alatt. Megijedt, hogy szomszédja talán 
rosszul van. A kulcslyukhoz hajolt, benézett a szobába, és olyan foglalatosság közben látta az 
öreget, amely sokkal bűnösebbnek tűnt föl előtte, semhogy ne hitte volna, hogy szolgálatot 
tesz a társadalomnak, ha pontosan kikémleli, mivel bíbelődik éjnek idején az állítólagos tész-
tagyáros.

Tisztán látta, hogy Goriot apó egy tálcát meg egy aranyozott ezüst levesestálfélét erősí-
tett a felfordított asztal keresztrúdjára, aztán valami sodronnyal körültekerve, rettentő erővel 
leszorította és összelapította a két díszesen ötvözött tárgyat, hogy formátlan tömeggé változ-
tassa.

– Tyűha, micsoda ember ez! – hökkent meg Rastignac, látva az aggastyán izmos karjait, 
amint a sodrony segítségével úgy gyúrta nesztelenül az ezüstöt, mint a tésztát. – Tolvaj vagy 
talán orgazda, aki koldussorban él itt, és bárgyúságot, tehetetlenséget színlel, hogy biztonsá-
gosabban űzhesse mesterségét? – kérdezte magában Eugène, s egy pillanatra kiegyenesedett. 
Aztán megint a kulcslyukhoz illesztette szemét. Goriot apó, miután letekerte a sodronyt, 
fogta az ezüsttömböt, rátette az asztalra, amelyet takarójával terített le, és rúddá hengergette 
a fémet. Bámulatos könnyen végezte ezt a műveletet.

– Olyan erős lenne, mint Ágost lengyel király?23 – tűnődött Eugène; mikor a rúd majdnem 
elkészült, Goriot apó szomorúan nézte művét, szeméből könnyek peregtek, elfújta a tolvaj-
mécsest, melynek világánál az imént összelapította az ezüstöt, és Eugène hallotta, amint na-
gyot sóhajtva lehevert.

– Ez bolond – gondolta a diák.
– Szegény gyermekem! – mondta fennhangon Goriot apó.
Ezt a szót hallva, Rastignac jobbnak látta, ha senkinek nem szól az esetről, s nem ítéli el 

meggondolatlanul a szomszédját. Éppen vissza akart osonni, amikor egyszerre eléggé különös 
zajt hallott, amely a lépcsőn posztócipőben felfelé igyekvő emberektől származhatott. Eugène 
hegyezte a fülét, és csakugyan két férfi váltakozó lélegzését különböztette meg. Ajtónyikor-
gást vagy lépteket nem hallott, de egyszerre halvány világosságot pillantott meg a második 
emeleten, Vautrin úrnál.

– Ejha, de sok rejtélyes dolog akad egy polgári penzióban! – dörmögte.
Lefelé ment néhány lépcsőfokot, hallgatózott, és aranycsengés ütötte meg a fülét. Mindjárt 

aztán kialudt a fény, megint hallatszott a kettős lélegzés, anélkül hogy az ajtó megnyikordult 
volna. Azután, ahogy a két ember lefelé ment, lassanként elcsitult a zaj.

23     Erős Ágost (1670–1733): „hihetetlen testi erejét” Voltaire is megemlíti XII. Károly története című munkájá-
ban
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– Ki jár itt? – kiáltott Vauquer-né, kinyitva szobája ablakát.
– Én jöttem haza, Vauquer mama – szólt vastag hangján Vautrin.
Furcsa! Hiszen Christophe elreteszelte a kaput – mondta magában Eugène, mikor visz-

szament a szobájába. – Virrasztanunk kell ahhoz, hogy megtudjuk, mi történik körülöttünk 
Párizsban.

Miután ezek az apró események kizökkentették nagyra törő, szerelmes ábrándjaiból, mun-
kához látott. De figyelmét elvonta Goriot apó körül támadt gyanakvása, még inkább Res-
taud-né alakja, amely percről percre a ragyogó jövő hírnökeként jelent meg előtte, így hát 
lefeküdt, és csakhamar aludt, mint a tej. Tíz éjszaka közül, amit egy ifjú tanulásra szán, hetet 
átaluszik. Idősebbnek kell lennünk húszévesnél ahhoz, hogy virrasztani tudjunk. […]

Gyötrődve ment föl a tornácra. Láttára az inasok kitárták az üvegezett ajtót, és komolyan 
álltak, mint a szamár, ha a hátát vakarják. Az estély, amelyen részt vett, a Beauséant-palota 
földszinti nagy fogadótermeiben zajlott. Mivel nem ért rá, hogy a meghívás és a bál közti idő-
ben tiszteletét tegye unokanővérénél, még nem járt Beauséant-né otthonában, így hát most 
első ízben látta az előkelő hölgy lelkéről és szokásairól tanúskodó egyéni elegancia csodáit. 
[…]

– Kedves rokon… – szólalt meg Eugène.
– Tessék? – nézett rá a vikomtné dermesztően kihívó pillantással.
Eugène megértette. Három óra óta annyi mindent tanult, hogy most résen állt.
– Asszonyom – hebegte elpirulva. Kis habozás után folytatta: – Bocsásson meg, de annyira 

szükségem van pártfogására, hogy nem ártott volna egy kis atyafiságos kapcsolat.
Beauséant-né szomorkásan mosolygott: már érezte maga körül a balsors viharszelét.
– Ha ismerné családom helyzetét – folytatta Rastignac –, örömest játszaná a mesebeli tün-

dér szerepét, aki kedvét leli abban, hogy elhárítsa az akadályokat védencei útjából.
– Hát jó, kedves rokon – nevetett az asszony –, miben lehetek segítségére?
– Nem is tudom. Már az is, hogy szegről-végről rokonságban vagyok önnel, kincset ér.  

Zavarba hozott, azt se tudom, mit akartam mondani. Ön az egyetlen ismerősöm Párizsban. 
Ó, önhöz akartam fordulni, meg akartam kérni, vállaljon el mint szegény gyereket, aki szíve-
sen a szoknyájához varrná magát, és meg tudna halni önért.

– Megölne valakit értem?
– Akár kettőt is.
– Gyerek! Igen, maga gyerek – mondta a vikomtné, visszatartva könnyeit –, maga őszintén 

tudna szeretni!
– Ó! – sóhajtott Eugène, és bólintott.
A merész válasz élénk érdeklődést keltett a vikomtnéban a diák iránt. A délvidéki ifjú most 

először számítgatta eshetőségeit. Restaud-né kék budoárja és Beauséant-né rózsaszín szalonja 
közt három évre valót tanult abból a párizsi jogból, amelyről sosem esik szó az egyetemen, 
pedig ez a magasrendű jogtudomány, és aki jól megtanulja és helyesen alkalmazza, mindent 
elérhet.

– Tudom már, mit akartam mondani – mondta Eugène.
– Az ön bálján megismerkedtem Restaud grófnéval, és ma délelőtt nála voltam.
– Bizonyosan rosszkor ment – szólt mosolyogva Beauséant-né.
– Hát igen, tájékozatlan vagyok, és mindenkit magamra haragítok, ha ön nem segít rajtam. 

Azt hiszem, nagyon nehéz Párizsban olyan nőt találni, aki fiatal, szép, gazdag, elegáns, és 
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nincs lefoglalva. Nekem pedig szükségem van egyre, aki megtanít arra, aminek maguk, nők, 
oly tudós magyarázói: az életre. Csakhogy mindenütt találok egy Trailles grófot. Eljöttem 
hát ide, hogy megtudjam egy rejtvény kulcsszavát, s megkérjem önt, mondja meg, milyen 
ostobaságot követtem el. Említettem egy öreg…

– Langeais hercegasszony őkegyelmessége – jelentette Jacques, félbeszakítva a diákot, aki 
erre bosszús mozdulatot tett.

– Ha érvényesülni akar – mondta halkan a vikomtné –, első az, hogy ne mutassa ki ily 
nyíltan az indulatait.

– Hozta isten, kedvesem – fogadta vendégét. Fölállt, a hercegné elé ment, és mindkét kezét 
megszorította, oly túláradó gyöngédséggel, mintha édesnővére lett volna. A hercegasszony 
a legelbűvölőbb kedveskedéssel viszonozta.

Ezek ketten igazi jó barátnők – mondta magában Rastignac. – Mindjárt két pártfogóm 
lesz; ennek a két asszonynak azonos hajlamai lehetnek, és a hercegné is bizonyára kitüntet 
majd az érdeklődésével.

– Minek köszönhetem a szerencsét, drága Antoinette? – kérdezte Beauséant-né.
– Láttam, hogy Ajudo-Pinto úr Rochefide-ékhez ment, gondoltam, egyedül találom magát.
Beauséant-né nem harapott az ajkába, nem pirult el, tekintete nem változott meg, sőt 

mintha felderült volna a homloka, mialatt a hercegné ezeket a végzetes szavakat mondta.
– Ha tudtam volna, hogy vendége van… – tette hozzá a hercegné, Eugène felé fordulva.
– Eugène de Rastignac úr, az unokatestvérem – mondta a vikomtné. – Nem tudja, mi 

van Montriveau tábornokkal? – kérdezte. – Sérisytől hallottam tegnap, hogy sehol sem látni.  
Volt ma magánál?

A hercegnét szíven találta a kérdés. Őrülten szerelmes volt a tábornokba, aki a hír szerint 
elhagyta. Elpirulva felelte:

– Tegnap az Élysée-ben volt.
– Persze, szolgálatilag – jegyezte meg Beauséant-né.
– Clara, bizonyára tudja – folytatta a hercegné kárörömtől sugárzó arccal –, holnap hirde-

tik ki Ajuda-Pinto és Rochefide kisasszony egybekelését.
Túl kemény vágás volt. A vikomtné elsápadt, de nevetve válaszolt.
– Üres pletyka, ostobák szórakozása. Ugyan miért kapcsolná össze Ajuda a Rochefide név-

vel Portugália egyik legelőkelőbb nevét? Rochefide-ék újdonsült nemesek.
– De amint mondják, Berthe kétszázezer frank járadékot fog kapni hozományul.
– Ajuda sokkal gazdagabb, semhogy ilyesmire számítson.
– Csakhogy, kedvesem, Rochefide kisasszony nagyon bájos teremtés.
– Úgy!
– Szóval ma ott vacsorázik, a feltételekben már megállapodtak. Nagyon meglep, hogy ke-

gyed ily hiányosan van értesülve.
– Hát mondja, uram, miféle balfogást csinált tegnap? – kérdezte Eugène-t Beauséant-né. 

– Tudja, kedves Antoinette, ez a szegény fiú most csöppent ebbe a világba, egy szót sem ért 
abból, amit mi ketten beszélünk. Legyünk rá tekintettel, halasszuk holnapra a témát. Hiszen 
holnap úgyis mindent hivatalosan megtudunk, úgyhogy kegyed minden bizonnyal még csak 
kötelességtudásból hozta híreit.

A hercegné tetőtől talpig végigmérte Eugène-t, azzal az arcátlan pillantással, amely agyon-
lapítja és fagypontig hűti le a férfit.
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– Asszonyom, tudtomon kívül tőrt döftem Restaud-né szívébe. Tudtomon kívül, ez a hi-
bám – mondta a diák, akinek volt annyi esze, hogy megértse a két nő édeskedő szavai mögött 
a lappangó, gyilkos célzásokat. – Önök továbbra is érintkeznek azokkal, akik tudatosan meg-
bántják önöket, s talán félnek is tőlük, míg arról, aki úgy sért meg valakit, hogy nem sejti, 
milyen mély sebet üt, azt tartják, hogy ostoba tökfilkó, és megvetést érdemel, mert nem tud 
semmit a maga hasznára fordítani.

Beauséant-né olvadó pillantást vetett a diákra, ahogyan csak a nagy lelkek tudják egyszerre 
kifejezni hálájukat és méltóságérzetüket. Ez a pillantás mint valami balzsam enyhítette a se-
bet, amelyet a hercegné felmérő tekintete ütött a diák szívén.

– Képzelje csak – folytatta Eugène –, el akartam nyerni Restaud gróf jóindulatát. Mert 
– mondta alázatos és gunyoros képpel fordulva a hercegnéhez –, meg kell mondanom, egye-
lőre bizony csak szegény diák vagyok, nagyon elhagyatott, nagyon szegény.

– Ne mondja ezt, Rastignac úr. Mi nők, sohasem akarjuk azt, aki senkinek sem kell.
– Eh! – vetette oda Eugène. – Még csak huszonkét éves vagyok, el kell viselnem a korommal 

járó bajokat. Egyébként most gyónok; és nem térdelhetnék szebb gyóntatószékben; 
itt követjük el azokat a bűnöket, amelyekkel a másikban megvádoljuk magunkat.

A hercegné hideg arccal fogadta ezt az istentelen beszédet, amely sértette ízlését.
– Rastignac úr, úgy látszik, kezdő…
Beauséant-né jóízűen elnevette magát unokafivére és a hercegné rovására.
– Úgy van, drágám, kezdő még, és tanítónőt keres, aki jó ízlésre oktatná.
– Kegyelmes asszonyom – mondta Eugène –, nem természetes-e, hogy beavatást szeretnék 

nyerni annak titkaiba, aki elbájol? (Pfuj – korholta magát –, borbély szájába illő frázisokkal 
traktálom őket.)

– De hiszen Restaud-né, úgy tudom, Trailles úr tanítványa – jegyezte meg a hercegné.
– Ez az, amit nem tudtam – válaszolt a diák. – Ezért tolakodtam hebehurgyán közéjük. 

Mondom, a férjjel elég jól megértettük egymást, az asszony is megtűrt egy darabig, akkor 
azonban azt találtam mondani nekik, hogy ismerem azt a férfit, akit egy melléklépcsőn távoz-
ni láttam, s aki egy folyosó mélyén megcsókolta a grófnét.

– Ki az? – kérdezte a két hölgy.
– Egy aggastyán, aki havi negyven frankból él a Saint-Marceau negyed legmélyén, akárcsak 

én, a szegény diák. Mindenki kigúnyolja a szerencsétlen flótást, akit Goriot apónak hívnak.
– Jaj, maga gyerek – kiáltott a vikomtné –, hiszen Restaud-né Goriot lány!
– Tésztagyáros lánya – tette hozzá a hercegné. – Az asszonyka egy cukrász lányával egy 

napon mutatkozott be az udvarnál. Emlékszik rá, Clara? A király elnevette magát, és latinul 
mondott valamit a lisztről. Mind a ketten, hogy is csak? mind a ketten…

– Eiusdem farinae24 – szólt Eugène.
– Ez az – mondta a hercegné.
– Úgy, hát ő az apja? – döbbent meg a diák.
– Úgy bizony. A jó embernek két lánya van. Bolondulásig szereti őket, noha egyik is, másik 

is úgyszólván megtagadta őt.
– Ugye, a fiatalabbnak valami német nevű bankár a férje, Nucingen báró, ha jól emlék-

szem? – kérdezte a vikomtné Langeais hercegnére pillantva. – Delphine a neve, nem? Ő az 

24    Eiusdem farinae: ugyanabból a lisztből készült (latin)
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a szőke nő, akinek oldalpáholya van az Operában, de jár a Bouffons-ba is, és igen hangosan 
szokott nevetni, hogy észrevegyék?

A hercegasszony elmosolyodott.
– Nem értem magát, kedvesem – mondta –, minek foglalkozik annyit ezekkel az embe-

rekkel? Ahhoz, hogy valaki belisztezze magát Anastasie kisasszonnyal, olyan szerelmesnek kell 
lennie, amilyen Restaud volt. Ó, nem csinált vele jó vásárt. Az asszony Trailles úr kezében 
van, az pedig vesztét okozza majd.

– Megtagadták az apjukat! – ismételte Eugène. […]
– Nos, Rastignac úr, bánjék úgy a világgal, ahogy megérdemli. Érvényesülni akar? Hoz-

zásegítem. Fölmérheti majd a nők feneketlen romlottságát, a nyomorult, határtalan férfi-
hiúságot. Sokat olvastam ennek a világnak a könyvéből, de voltak még számomra ismeretlen 
lapjai. Most már tudok mindent. Mennél hidegebben számít, annál előbbre jut. Vágjon oda 
kíméletlenül, akkor félni fognak öntől. Ne tekintse másnak a férfiakat és nőket közönséges 
postalovaknál, amelyeket otthagy az állomáson, hogy utolsót rúgjanak, s így majd eléri vá-
gyai végcélját. Higgye el, semmire sem viszi, ha nem akad egy nőre, aki érdeklődik ön iránt. 
Egy nőre, aki fiatal, gazdag és elegáns. De ha igazi érzése támad, rejtse el, mint valami kincset, 
nehogy megsejtsék, mert akkor el van veszve. Akkor már nem hóhér lesz, hanem áldozat. 
Ha valakibe beleszeret, őrizze jól titkát! Ne szolgáltassa ki, amíg nem tudja, kinek tárja fel 
szívét. Ha jó előre meg akarja óvni még meg sem született szerelmét, tanulja meg: nem sza-
bad bízni a világban. Hallgasson rám, Miguel… (Naivul eltévesztette a nevét, anélkül hogy 
észrevette volna.) Van valami, ami borzasztóbb, mint ha két lány elhagyja az apját, és halálát 
kívánja. Ez a valami: a két nővér vetélkedése. Restaud született arisztokrata, feleségét befogad-
ták, be is mutatták az udvarnál; dúsgazdag nővére azonban, a szép Delphine de Nucingen, 
a pénzember felesége, majd meghal bánatában, irigység mardossa, mert száz mérföldnyire 
van a nővérétől. Már nem is érzi nővérének. Ezek ketten ugyanúgy megtagadják egymást, 
mint az apjukat. Nucingenné bezzeg felnyalná a sarat a Saint-Lazare utca és a Grenelle utca 
közt, hogy bejuthasson a szalonomba. Rabja lett Marsay-nak, mert azt hitte, az ő révén célt 
ér, gyötri emiatt Marsay-t. De ez vajmi keveset törődik vele. Ha maga bemutatja nekem, 
ő Benjáminjának25 fogadja, imádni fogja magát. Szeresse aztán, ha tudja. Ha nem, akkor 
használja fel. Meghívom majd Delphine-t egyszer-kétszer nagy estélyekre, amikor úgyis nagy 
csődület lesz nálam; de délelőtt sohasem fogadom. Köszönni fogok neki, érje be ezzel. Maga 
becsapta maga mögött a grófné ajtaját azzal, hogy kiejtette Goriot papa nevét. Igen, kedve-
sem, ha hússzor elmegy Restaud-néhoz, hússzor nem fogja otthon találni. Ki van rekesztve 
a házból. Nos, vezettesse be magát Goriot papával Nucingennéhoz. A szép Delphine lesz 
a címerpajzsa. Legyen maga az a férfi, akit kitüntet, és a nők bolondulni fognak magáért. 
Delphine vetélytársai, barátnői, a legjobb barátnői is mind azon lesznek majd, hogy leüssék 
magát a kezéről. Vannak nők, akik a másik nő kiválasztott lovagját szeretik, ahogy némely 
szegény polgárasszony azt reméli, elsajátíthatja modorunkat, ha a kalapjainkat viseli. Önnek 
sikerei lesznek. Párizsban a siker minden, a hatalom kulcsa. Ha a nők elmésnek, tehetséges-
nek találják, a férfiak el fogják hinni, hogy az, hacsak maga ki nem ábrándítja őket. Akkor 
aztán mindent akarhat, mindenütt megvetheti a lábát. Akkor majd megtudja, hogy a világ 

25     Benjámin: Jákob legkisebb fia, akit a pátriárka a legjobban szeretett, féltett; általában: a kedvenc, a család 
szeme fénye
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nem egyéb, mint megcsaltak és csalók közössége. Ne keveredjék se ezek, se amazok közé! 
Nevemet Ariadné-fonálként26 adom, hogy elindulhasson ebben az útvesztőben. Ne hurcolja 
meg ezt a nevet – mondta, hátraszegve fejét, és királynői pillantást vetve a diákra –, adja vissza 
fehéren. Most hagyjon magamra. Nekünk, nőknek is vannak megvívni való harcaink. […]

Negyedik fejezet

Eugène leszaladt a lépcsőn.
– Itt a pénze, Vauquer-né – mondta utálkozva Rastignac –, rendezzük a számlát. Goriot úr 

nem soká lesz már önnél, én meg…
– Igen, a Szent Mihály lován viszik ki majd a házból a szegény öreget – szólt az özvegy. 

Öröm és mélabú váltakozott a képén, ahogy megolvasta a kétszáz frankot. […]
– Tedd csúffá ezt a hitvány népséget – mondta Eugène-nek. – Vásárolj öt évre sírhelyet 

a Père-Lachaise-temetőben, és rendelj harmadosztályú temetést a templomban és a temetkezési 
vállalatnál. Ha a hozzátartozók vonakodnának megtéríteni a kiadásokat, írasd rá a sírkőre: 
Itt nyugszik Goriot, Restaud grófné és Nucingen báróné apja, eltemetve két diák költségén.

Eugène csak a Nucingen és Restaud házaspároknál tett hiábavaló kísérletek után fogadta 
meg barátja tanácsát. A kapunál tovább nem jutott. A portásoknak szigorú utasításuk volt, 
hogy ne engedjék be. […]

Mikor a koporsót betették a halottaskocsiba, két üres hintó jelent meg, és követték a me-
netet a Père-Lachaise-temetőig. Az egyik Restaud gróf, a másik Nucingen báró címerét  
viselte. Hat órakor Goriot apó koporsóját leengedték a sírgödörbe. Leányainak szolgái áll-
ták körül. Ezek a pappal együtt eltűntek, miután az elmondta a rövid fohászt, amivel a diák 
pénzéért tartozott a halottnak. A két sírásó néhány lapát földdel éppen csak hogy befödte 
a koporsót. Aztán kiegyenesedtek, és borravalót kértek Rastignactól. A diák kiforgatta zsebeit, 
de semmit sem talált bennük. Kénytelen volt Christophe-tól kölcsönkérni húsz sout. Ez az 
önmagában jelentéktelen eset gyötrelmessé fokozta szomorúságát. Beesteledett, a nyirkos fél-
homály felborzolta idegeit. Még egy pillantást vetett a sírra, és beléhullatta utolsó ifjúi könnye-
it. Tiszta szív szent érzelmeiből fakadtak ezek a könnyek, s a földről az égre lövellték sugárzó 
fényüket. Eugène keresztbe fonta karjait, és az égen vonuló felhőket nézte. Így hagyta magára 
Christophe.

Rastignac a temető emelkedő része felé vette útját. Elnézte a Szajna két partján zegzu-
gos körvonalakkal húzódó Párizst, ahol már kigyúltak a lámpafények. Szeme mohón tapadt 
a város ama részére, amely a Vendôme tér oszlopa és az Invalidusok kupolája közt terül el. 
Ott élt az előkelő társaság, amelybe mindenáron bejutni törekedett. Olyan pillantást vetett 
erre a zsibongó, óriási méhkasra, mintha előre ízlelné a mézet, és kiejtette száján ezt a nagy-
szerű mondatot:

– Most mirajtunk a sor!
A Társadalom arcába vágott merész kihívás első tetteként Rastignac elment vacsorázni  

Nucingen bárónéhoz. 
Saché, 1834. szeptember

Lányi Viktor fordítása

26     Ariadné-fonál: a mitológia szerint Ariadné krétai királylány egy gombolyagot adott Thészeusznak,  
amikor az behatolt a labirintusba, a Minósz király építtette útvesztőbe, hogy megölje az ott tanyázó szörnyet; 
a hős a fonalat legombolygatva haladt előre, s győzelme után a fonal révén ki is talált ismét a szabadba
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Vörös és fekete Vörös és fekete   
[részletek]

ELSŐ RÉSZ
Egy kisváros

Tégy együvé ezreket,
Kevésbé rosszakat,
De a ketrec is komorabb.

Hobbes

Verrières nagyon csinos kisváros Franche-Comté1 tartományban. Piros cseréppel fedett, csú-
csos tetejű, fehér házai egy domb oldalán ereszkednek alá, legenyhébb hajlatait is hatalmas 
gesztenyefák koronái élénkítik. A Doubs néhány száz lábnyira folyik az erődítés alatt, a várost 
még a spanyolok építették; a falak ma már romokban hevernek.

Északról magas hegy védi Verrières-t, a Jura egyik ága. A Verrán az első októberi fagyok 
idején az erdő borította csúcsok rögtön hóba takaróznak. A hegyről egy patak zúdul le, 
keresztülvág Verrières-en, s mielőtt belevetné magát a Doubs-ba, több fűrészmalmot tart 
mozgásban; nagyon egyszerű ipar, mégis bizonyos jómódot biztosít a lakosság nagyobb 
részének, amely inkább paraszti, mint polgári. De ezt a kisvárost mégsem a fűrészmalmok 
tették gazdaggá. Szövőgyáruk is van, s az úgynevezett mulhouse-i színesáruknak köszönhetik 
az általános jólétet, azt, hogy Verrières-ben Napóleon bukása óta jóformán mindegyik ház 
homlokzata megújult.

Amint valaki a városba ér, rögtön belekábul egy zajos és látszólag félelmetes gépezet csat-
togásába. Húsz súlyos kalapács zuhog alá olyan dördüléssel, hogy a kövezet is megremeg: 
a kalapácsokat egy kerék emeli a magasba, a kereket a patak vize hajtja. Mindegyik kalapács 
több ezer szöget sajtol naponta. Fiatal, csinos lányok rakják a hatalmas kalapácsok alá a vasda-
rabkákat, amelyek pillanatok alatt szöggé válnak. Ez a keménynek tetsző munka is azok közé 
a meglepetések közé tartozik, amik akkor érik az utast, ha Svájcból Franciaországba igyekezve 
először kel át a hegyeken. És ha Verrières-be érve megkérdi, kié ez a szép szögsajtoló, amely 
megsüketíti a főutcai járókelőket, a verrières-beliek vontatottan felelik:

– Hát a polgármester úré…
Bármilyen rövid időre áll meg az idegen Verrières-ben, a Doubs partjától a hegy tetejéig 

emelkedő főutcán egészen bizonyosan megpillant majd egy magas, elfoglaltnak látszó, fon-
toskodó férfit.

Aki meglátja őt, rögtön meg is emeli előtte kalapját. Az ősz hajú férfi szürke ruhát visel. 
Több rendjele van, homloka magas, orrát sasorrnak nevezhetjük, arca jól formált: első pil-
lantásra úgy érezzük, a polgármesteri méltóság azzal a kellemmel vegyül benne, ami némely 
negyvennyolc-ötven éves férfi tulajdona. De a párizsi látogatót hamarosan megzavarja a te-

1    Franche-Comté (ejtsd: franskonté): a régi Franciaország egyik tartománya
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kintet önelégültsége és elbizakodottsága, amihez bizonyos korlátoltság, és szellemtelenség is 
társul. Végül megérzi, hogy ennek az embernek tehetsége csupán ennyi: pontosan behajtja, 
amivel neki tartoznak, s minél későbbre halasztja, amivel ő tartozik.

Ilyen ember de Rênal úr, Verrières polgármestere. Súlyos léptekkel halad át az utcán, belép 
az elöljáróság épületébe, és eltűnik az utas szeme elől. De ha látogatónk folytatja sétáját, száz 
lépéssel feljebb elég szép házat pillanthat meg, s a vaskerítés mögött csodálatos kertet. A tá-
volban a burgundiai dombokig ér a tekintet, szemet gyönyörködtető látvány; kívánni sem 
lehet szebbet. Ez a panoráma kiemeli utasunkat abból a kicsinyes, anyagi érdekekkel fertőzött 
légkörből, amelyben már-már fulladozni kezdett.

Megtudhatja, hogy a ház de Rênal úré. Verrières polgármestere a folyóparton vert szögek-
nek köszönheti a faragott kövekből épült, szép házat, amelyet különben nemrégiben fejeztek 
be. Azt mondják, a családja spanyol eredetű. Régi család, állítólag már jóval XIV. Lajos hódí-
tása előtt telepedett itt meg.

De Rênal úr 1815 óta pirul azért, hogy iparos; 1815-ben lett polgármester. A Doubs-ra 
ereszkedő kertjének egyes részeit teraszként kiszélesülő falak támasztják meg; ez a csodálatos 
kert is de Rênal úr fáradhatatlan kereskedelmi tevékenységének gyümölcse.

Ne higgye az olvasó, hogy Franciaországban is oly szép kerteket talál, amilyenek Németor-
szág ipari városait, Lipcsét, Frankfurtot, Nürnberget körülveszik. Franche-Comtéban minél 
több falat húzat fel valaki, minél magasabb kőgúlákat emeltet birtokán, a szomszédai annál 
jobban tisztelik. De Rênal úr falakkal zsúfolt kertjét ezenfelül még azért is csodálják, mert 
némely toldalékát méregdrágán vásárolta. Így az a fűrészmalom is, amelyik most elég furcsán 
helyezkedik el a Doubs partján, s a Verrières-be érkező utasnak rögtön szemébe tűnik (a tető 
fölött magasba helyezett deszkán óriási betűk hirdetik a tulajdonos nevét: Sorel) – hat évvel 
ezelőtt még ott állt, ahol ma de Rênal úr kertjében a negyedik terasz pompázik.

Bár a polgármester tekintélyes, gőgös ember, mégis sok utánjárásába került, míg az öreg 
Sorelt, ezt a rideg, nyakas parasztot levette lábáról: súlyos aranyakkal kellett megfizetnie, 
hogy Sorel máshová helyezze üzemét. A malmot hajtó patakot, mely köztulajdon volt, más 
mederbe vezették: ezt Párizsban érte el de Rênal úr. Az engedélyt az 182*-i választások után 
jutalmul kapta.

Egy hold helyett négy holdat adott Sorelnek – ötszáz lépéssel lejjebb, a Doubs mentén. 
Itt sokkal jobban kereskedhetett fenyődeszkáival, de az öreg Sorel gazda – így nevezték, 
amióta meggazdagodott – türelmetlen és földre éhes szomszédjából még hatezer frankot is 
kipréselt.

A józanabb verrières-beliek persze gúnyosan bírálgatták ezt az üzletet. Körülbelül négy 
évvel ezelőtt egy vasárnapi mise után, de Rênal úr ünnepi ruhájában kilépett a templomból; 
már messziről megpillantotta az öreg Sorelt, aki ott álldogált három fiával. Mosolyogva mére-
gették őt. Mosolyuk kíméletlensége mindenről felvilágosította a polgármestert. Azóta tudja, 
hogy olcsóbb áron is megkaphatta volna a telket.

Ha Verrières-ben valaki tekintélyes polgár akar lenni, fontos, hogy sokat építkezzék; de 
semmi esetre se fogadjon el olaszos terveket, amilyeneket azok a kőművesek hoznak maguk-
kal, akik tavasszal kelnek át a Jura szorosain, s Párizsba tartanak. Ilyenfajta újítás örökre a 
könnyelműség bélyegét sütné a meggondolatlan építkezőre, és mindenkorra elveszett em-
bernek tartanák a bölcsek és mértékletesek, akik Franche-Comtéban a közvéleményt irá-
nyítják.
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Ezek a bölcs férfiak félelmetes zsarnokok; s éppen az ő csúnya zsarnokságuk miatt érzi oly 
elviselhetetlennek a kisvárosi életet, aki valamikor Párizs nagy köztársaságában élt. A zsarno-
ki közvélemény – s milyen közvélemény! – a francia kisvárosokban éppoly ostoba, mint az 
Amerikai Egyesült Államokban.

Választás és vonzódás
Csak úgy tudnak mások szívéhez
jutni, hogy megsebzik.

Modern szerző

A fiúk imádták, ő nem szerette őket; gondolatai másutt jártak. Akármit tettek, nem vesztette 
el türelmét. Hideg volt, igazságos, érzéketlen, mégis szerették, mert jelenléte valamiképpen 
elűzte a ház unalmát; jó nevelő volt. Ő maga gyűlölte és megvetette ezt az úri társaságot, 
amely most befogadta; igaz, csak az asztal végén kapott helyet, s ez talán érthetőbbé teszi gyű-
löletét és irtózatát. Voltak ünnepi ebédek, amelyeken alig tudta leplezni megvetését, mindent 
és mindenkit gyűlölt maga körül. Szent Lajos napján2, amikor Valenod úr a házigazdával 
kockázott, Julien majdnem elárulta magát; végül is azt mondta, hogy megkeresi a gyerekeket, 
s kimenekült a kertbe. „Mindig a becsületet prédikálják! – kiáltott föl. – Azt hihetné az em-
ber, hogy ez az egyetlen erény! És közben megbecsülik, és aljasul tisztelik ezt az alakot, akiről 
mindenki tudja, hogy a szegényalapból megkétszerezte vagy talán meg is háromszorozta va-
gyonát. Fogadnék, hogy még a talált gyerekeket is kifosztja, ezeket a szerencsétleneket, akik 
nyomorúságukban bárki másnál kiszolgáltatottabbak. Ó, a szörnyetegek! Magam is ilyen ki-
tett gyerek vagyok; az apám, a testvéreim, a családom, mindenki gyűlöl!”

Kevéssel Lajos napja előtt Julien egyedül sétálgatott, és breviáriumát3 olvasgatta a Hűség 
Útja felett a kiserdőben, amelyet a verrières-beliek Belvédère4-nek neveztek – itt egyszerre 
megpillantotta két fivérét, egy magányos ösvényen közeledtek feléje; már nem tudta elkerülni 
őket. Öccsük szép fekete ruhája, előkelő megjelenése s a leplezetlen megvetés, amit Julien 
nem is titkolt, annyira felkavarta ezeknek a durva parasztoknak irigységét, hogy nekiestek és 
összeverték. Ájultan, véresen, megsebesítve maradt a földön. De Rênalné, aki Valenod-val és 
az alprefektussal a kiserdőben sétált, s éppen arra tévedt, meglátta a földön heverő Julient. 
Azt hitte, meghalt. Úgy megrendült, hogy Valenod úrban felébredt a féltékenység.

Aggodalma azonban korai volt. Julien nagyon szépnek látta de Rênalnét, de szépsége miatt 
gyűlölte őt; az első zátony volt, melyen nagyravágyása majdnem megakadt. Nagyon ritkán 
beszélt vele, hogy elfelejtse az első napot, amikor megcsókolta a kezét.

Persze Elisa, de Rênalné szobalánya rögtön beleszeretett a fiatal nevelőbe; szerelméről gyak-
ran beszélt is úrnőjének. Viszont Elisa szerelmének az lett a következménye, hogy az egyik 
inas meggyűlölte Julient. Egyszer maga is hallotta, amint az inas Elisára támadt: „Amióta 

2     Szent Lajos napján: IX. Lajos francia királyt (1214–1270) már élete során is szentként tisztelték jószívűsége, 
jámborsága, hithű keresztény beállítottsága miatt; 1297-ben  szentté is nyilvánította VIII. Bonifác pápa; 
ő az egyetlen szentté avatott francia uralkodó, a keresztény lovagkirályok eszményképe; augusztus 25-én, 
halálának napján emlékeznek rá

3     breviárium: papi imádságos könyv szentírási szakaszokból, az egyházatyák tanításaiból és a szentek életéből 
összeállítva

4     belvédère: olyan hely, ahonnan szép kilátás nyílik, magaslaton épült palota, villa, díszes kilátó
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ez a piszok nevelő itt van, alig szólsz hozzám.” Julien nem érdemelte meg ezt a sértést, de 
a szépfiú ösztönösségével ezután még több gondot fordított külsejére. Valenod gyűlölete is 
hatalmasan megnőtt. Többek előtt kijelentette, hogy ennyi kellemkedés nem illik egy fiatal 
abbéhoz. Fekete ruháját Julien valóban abbészerűen viselte.

De Rênalné észrevette, hogy a fiú gyakrabban beszél Elisával, mint azelőtt; megtudta, hogy 
ezeket a beszélgetéseket Julien szegényes ruhatára teszi szükségessé. Olyan kevés fehérneműje 
volt, hogy igen gyakran kellett mosatnia; Elisa ezekben a kis gondokban sietett a segítségére. 
A nagy szegénység, amiről eddig nem tudott, meghatotta de Rênalnét. Szerette volna meg-
ajándékozni a fiút, de azután mégsem tette meg; ez a belső vívódás volt az első kínos érzés, 
amit Julien támasztott benne. Addig a fiú a tiszta és teljes szellemi örömet jelentette számára. 
De most izgatni kezdte Julien szegénysége, s egyszer szólt is a férjének, hogy ajándékozzák 
meg fehérneművel.

– Ostobaság! – felelte de Rênal úr. – Megajándékoznál egy embert, akivel tökéletesen meg 
vagy elégedve, aki jól szolgál bennünket! Ha hanyag volna, ha buzdítani kellene őt… nem 
mondom!

Ez a gondolkozás sértette az asszonyt; azelőtt persze – mielőtt Julien hozzájuk került vol-
na – meg sem hallotta az ilyen szavakat. De ezentúl, ahányszor csak meglátta a fiatal abbé 
egyszerű ruházatának feltűnő tisztaságát, mindig ezt gondolta: „Szegény fiú! Vajon hogyan 
csinálja?”

S így lassanként, ahelyett hogy megütközött volna, inkább részvétet keltett benne, 
ha észrevette, hogy Juliennek valamije hiányzik.

De Rênalné olyan vidéki asszony volt, akit új ismerősei az első hetekben igen könnyen 
ostobának tartottak. Alig tudott valamit az életről, és hallgatag volt. Finom, visszahúzódó  
lélek. A boldogságnak az az ősi vágya, amely ott él mindenkiben, segítette őt, hogy ne törőd-
jék azokkal a faragatlan emberekkel és dolgaikkal, akik közé a véletlen vetette.

Ha lány korában komolyabban foglalkoznak vele, szellemének elevenségével, jó ösztönével 
kiválik a többiek közül, de gazdag örökösnő volt, a Sacré Coeur de Jésus apácái nevelték, akik 
szenvedélyesen vallásosak voltak, és szenvedélyesen gyűlölték a franciákat, a jezsuiták ellen-
ségeit. De Rênalné elég okos volt, és hamarosan elfelejtette azokat a képtelenségeket, amikre 
a zárdában tanították. Helyettük azonban nem tanult semmit, és végül nem is tudott semmit. 
Nagy vagyont örökölt, tehát nagyon korán csak hízelgés vette körül, amellett határozottan 
hajlott a szenvedélyes vallásosságra; mindez azt eredményezte, hogy erősen befelé fordulva 
élt. Látszólag tökéletesen engedékeny volt, és annyira lemondott minden önállóságról, hogy 
a verrières-i férjek példaképp idézték őt asszonyaik elé, ez dagasztotta is de Rênal úr büszke-
ségét; magatartása valójában csupa gőg és tartózkodás volt. A leggőgösebb hercegnők sokkal 
többet törődtek lovagjaikkal, mint ez a szelíd, szerény asszony azzal, hogy mit mond vagy mit 
tesz a férje. Julien jelentkezéséig valójában csak fiai érdekelték. Kis betegségeik, fájdalmaik, 
apró örömeik foglalkoztatták érzékeny lelkét, senki mást nem imádott, csak Jézust, ezt az 
érzést még a besançoni Szent Szív zárdából hozta magával.

Egyik fiának lázas betegsége egyszer annyira feldúlta, hogy azt érezte: a gyerek meghalt 
– ezt a szorongató érzést azonban soha nem vallotta be senkinek. Durva nevetés, vállvono-
gatás, kétértelmű megjegyzések az asszonyi butaságról – mindig ez érte őt, ha házasságuk 
első éveiben könnyíteni akart szívén, s ilyenféle szorongásait elmondta urának. A tréfák, 
különösen, ha gyerekei betegségére vonatkoztak, mélyen megsebezték. Ez következett hát 
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a Sacré Coeur édes és mézes hízelgései után, amik fiatal lányéveit betöltötték. Nevelését a fáj-
dalom fejezte be. Sokkal büszkébb volt, s még barátnőjének, Derville-nének sem beszélt ilyes-
féle sérelmeiről; úgy képzelte, hogy minden férfi olyan, amilyen a férje, akár Valenod, akár 
Charcot de Maugiron, az alprefektus. Faragatlanul, durván, érzéketlenül fogadnak mindent, 
ami nem pénz, rang vagy rendjel; vakon gyűlölnek minden ellenvéleményt – igen, ilyenek 
a férfiak, s mindez oly természetes, mint az, hogy csizmát húznak és nemezkalapot viselnek.

De Rênalné évek után sem tudta megszokni a pénzt hajszoló, mohó embereket, akik kö-
zött élnie kellett.

A parasztsiheder Julien sikerének ez volt a titka. Az asszonyt édes és az új dolgok varázsától 
tündöklő élvezet járta át, hogy rokonszenvével a nemes és büszke fiatal fiú felé fordulhatott. 
Csakhamar megbocsátotta minden ügyetlenségét, sőt, ezek csak vonzóbbá tették őt; megbo-
csátotta modorának érdességét is, amit lassan csiszolni igyekezett. Úgy érezte, hogy érdemes 
a fiút meghallgatnia, bármilyen hétköznapi dolgokról beszél is, akár egy szegény kutyáról, ha 
az utcán egy paraszt vágtató szekere elgázolta. Az ilyen látvány csak harsogó nevetést váltott ki 
férjéből, míg Julien összehúzta szépen ívelt, fekete szemöldökét, s megrándult. Az asszonyban 
egyre erősebb lett a hit, hogy csak ebben a fiatal papban él nagylelkűség, nemesség, emberies 
érzés. Feléje fordult hát mindaz a rokonszenv és csodálat, amit ezek az erények nemes lelkek-
ben keltenek.

Párizsban Julien és de Rênalné viszonya hamar egyszerűvé vált volna; nagyvárosokban 
a szerelem a regények kelléke. A fiatal nevelő és félénk úrnője három-négy regényben, sőt 
a Gymnase pajzán strófáiban is megismerik valóságos helyzetüket. A regények megszabják 
a szerepet, s azt el kell játszaniok; példával szolgálnak, amit követni kell; és a hiúság előbb-
utóbb arra kényszeríti Julient, hogy akár öröm nélkül is vagy éppen kedve ellenére, valóban 
kövesse a példát.

Aveyronban vagy a Pireneusok valamelyik kis városában a forróbb éghajlat gyorsítja az 
eseményeket. De a mi borúsabb éghajlatunk alatt hősünk, a pénztelen fiatalember, csak azért 
akar feltörni, mert igényes, s az élvezeteket, amikre vágyik, csak pénzzel szerezheti meg; társ-
nője pedig, a harmincéves, okos asszony, akivel mindennap együtt van, gyerekeivel törődik, 
és nem viselkedik úgy, mint a regényhősnők. Nálunk minden lassabban, természetesebben, 
apránként alakul.

De Rênalné gyakran elérzékenyedett, ha eszébe jutott a fiatal nevelő szegénysége. Julien 
egyszer meglepte őt, amikor sírt.

– Mi történt? Valami baj érte, asszonyom?
– Semmi, barátom, semmi – felelte de Rênalné. – Hívja csak ide a gyerekeket, és menjünk 

sétálni.
Belekarolt a fiúba, és úgy támaszkodott rá, hogy Julien meglepődött. Most szólította elő-

ször barátomnak.
Később Julien észrevette, hogy de Rênalné zavartan elpirul, és meglassítja lépéseit.
– Bizonyára hallotta már, hogy egyetlen örököse vagyok gazdag besançoni nagynénémnek. 

– Juliennek mondta, de nem nézett rá. – Nagyon sok ajándékot kapok tőle… És nézze… 
a fiúk olyan jól tanulnak… olyan meglepően haladnak… nagyon hálás vagyok magának… 
arra kérem, fogadjon el tőlem valamit… Néhány aranyat szeretnék adni, hogy fehérneműt 
varrathasson magának. De… – itt azonban még jobban elpirult, majd el is hallgatott.

– De…? – ismételte meg a szót Julien.
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– A férjemnek ne szóljon róla – hajtotta le a fejét az asszony.
Julien megállt, s kiegyenesedve, haragtól villogó szemmel felcsattant.
– Csak a tudásomat vették meg, asszonyom, de nem a becsületemet! Erre nem gondolt, 

ugye? Aljasabb lennék, mint egy hitvány szolga, ha pénzt rejtegetnék de Rênal úr előtt.
De Rênalné megdermedt.
– A polgármester úrtól – folytatta Julien –, amióta önöknél lakom, ötször kaptam har-

minchat frankot. Kiadásaim jegyzékét bármikor megmutathatom de Rênal úrnak vagy bárki 
másnak, még Valenod úrnak is, pedig ő igazán a vesztemre tör.

De Rênalné sápadtan és reszketve hallgatta a kitörést, hazafelé indultak, s egyikük sem 
tudta ismét megindítani a beszélgetést. A gőg egyre jobban eltorlaszolta Julien szerelmét; 
az asszony viszont még jobban tisztelte és csodálta a fiút – Julien megszidta őt. Azzal áltatta 
magát, hogy jóvá akarja tenni az elkövetett hibát, hiszen igazán nem szándékosan sértette 
meg; a jelenet után de Rênalné a leggyöngédebb gondoskodással vette körül Julient. Ez az új 
helyzet nyolc napig boldoggá tette. Julien haragja lassan lecsillapodott, az asszony viselkedé-
sében azonban nem érezte meg a fellobbanó vonzalmat.

„Hát ilyenek a gazdagok! – gondolta. – Megalázzák az embert, s azután azt hiszik, hogy egy 
kis majomkodással mindent jóvá tehetnek.”

De Rênalné szíve azonban sokkal telibb volt, s ő maga sokkal ártatlanabb, semhogy aján-
latát és Julien feleletét ne mondja el férjének, bár először úgy határozott, hogy ezt nem teszi 
meg.

– És te tűrted? – kiáltotta de Rênal úr ingerülten. – Tűrted, hogy egy cseléd visszautasítson.
De Rênalné tiltakozott a cseléd ellen.
– Azt mondom – folytatta a férfi –, amit boldogult Condé herceg mondott, amikor fiatal 

feleségének bemutatta kamarásait: „Ezek az emberek a cselédeink!” Ezt a részt különben fel 
is olvastam neked Besenval5 emlékirataiból, amelyek nagyon tanulságosak, s a rangsor kér-
déseiben mindent tisztáznak. Jegyezd meg, aki nem nemes ember, s nálad él, és fizetést kap: 
a cseléded! No, mindjárt beszélek ezzel a Julien úrral… adok neki száz frankot!

– Jaj, drágám – reszketett de Rênalné –, csak ne a cselédek előtt!
– Igazad van. Még irigykednének, s igazuk lenne! – mondta a férfi; és amint kifelé indult, 

még egyszer megrágta, hogy mennyit is adjon.
De Rênalné egy székre dőlt, majdnem elájult. Julient megalázzák, s miatta! Irtózott férjé-

től, arcát tenyerébe rejtette. Megfogadta, hogy többé nem mond el semmit. Amikor a fiúval 
találkozott, egész teste reszketett. Mellkasában olyan szorítást érzett, hogy egyetlen szót sem 
tudott kimondani. Zavarában Julien keze után nyúlt, és megszorította.

– Barátom – mondta végre –, jól viselkedett a férjem?
– Hogyne! – felelte Julien keserű mosollyal. – Száz frankot adott.
De Rênalné tétován nézett rá.
– Nyújtsa a karját! – mondta végre olyan határozottan, amilyennek Julien még soha nem 

látta.
Még a verrières-i könyvkereskedőhöz is el mert menni, akiről pedig azt mondták, hogy 

megrögzött szabadelvű. Itt tíz aranyért könyveket választott a fiainak. Olyan könyveket, ame-

5     Pierre Victor de Besenval de Brünstatt (1722–1791) francia báró, tábornok, akinek négykötetes emlékirata 
a francia királyi udvar botránykrónikája
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lyekről tudta, hogy Julien vágyik rájuk. Mindegyik gyereknek azonnal a boltban bele kellett 
írnia saját könyvébe a nevét. De Rênalné boldog volt, hogy ilyen bátran elégtételt adott 
Juliennek, a fiú pedig felindultan nézte a sok könyvet, amelyek ott sorakoztak a könyvke-
reskedésben. Ilyen világi helyre azelőtt soha nem mert belépni; most izgatott lett. Ügyet 
sem vetett de Rênalnéra, saját gondolataiba merült, s azon törte a fejét, hogy egy olyan fiatal 
papnövendék, mint ő, hogyan is szerezhetne néhányat ebből a sok könyvből. Végül azt eszelte 
ki, hogy ügyesen meggyőzi de Rênal urat: a gyerekekkel meg kell ismertetnie a vidék híres 
nemes családjainak történetét. Egy hónapi készülődés után Julien terve megvalósult. Ezután 
annyira nekibátorodott, hogy néhány nap múlva, beszélgetés közben, újabb ötletet vetett 
fel, olyan ötletet, amely a nemes polgármesternek még sokkal kínosabb volt. Azt ajánlotta:  
nyittasson számlát a könyvkereskedőnél; bár elismerte, hogy ezzel de Rênal úr maga is gyara-
pítja egy szabadelvű vagyonát. A polgármester elismerte: igen, tulajdonképpen helyes volna, 
ha legidősebb fia lapozgatna bizonyos könyveket, amelyek később, a katonai nevelőintézet-
ben majd szóba kerülhetnek; de Julien észrevette, hogy itt makacsul megköti magát, és többre 
nem hajlandó. Sejtette, hogy ennek valamiféle oka van; de hogy mi ez az ok, nem jött rá.

– Azt gondolom, uram – mondta azután egy napon –, összeférhetetlen, hogy egy olyan 
kiválóan úri név, amilyen a de Rênal, bekerüljön egy könyvkereskedő gyanús névsorába.

De Rênal úr arca felderült.
Julien még alázatosabb hangon folytatta:
– Persze, egy szegény papnövendékre se vetne jó fényt, ha valamikor megtudnák, hogy 

neve egy könyvkölcsönző előfizetői között szerepelt. A szabadelvűek azzal vádolhatnának, 
hogy a leggyalázatosabb könyveket olvastam, sőt, talán még azt is megtennék, hogy a nevem 
után odajegyezzék bizonyos fajtalan könyvek címét.

Julien nem folytatta tovább. Látta, hogy a polgármester arca ismét zavart és bosszús lesz. 
Julien elhallgatott.

„Megfogtalak!” – gondolta.
Néhány nappal később a legidősebb fiú kérdezősködni kezdett egy könyvről, amelyet 

a Quotidienne6 hirdetett. A beszélgetésnél de Rênal úr is jelen volt.
– Nem engedhetjük meg, hogy a jakobinusok diadalmaskodhassanak – mondta a fiatal 

nevelő. – De hogy mégis felelhessek Adolphe új kérdéseire, valamelyik cseléd nevében elő-
fizethetnénk a könyvkereskedőnél.

– Bravó, kitűnő gondolat! – jegyezte meg de Rênal úr látható örömmel.
– Persze, azt kikötjük – tette hozzá Julien –, hogy regényeket a szolga nem kölcsönözhet. 

– Arca közben komoly és majdnem boldogtalan volt. Sokan leplezik így örömüket, amikor 
régi vágyaik teljesülnek. – A regények veszedelmes könyvek, s ha bejutnának a házba, még 
megronthatnák asszonyunk nőcselédeit s magát a szolgát is.

– Ne feledje el a politikai röpiratokat sem! – mondta Rênal úr nagyképűen. A nevelő okos 
ötlete megnyerte tetszését, de elismerését nem akarta elárulni.

Ilyen apró ügyeskedésekkel teltek Julien napjai; és ezek a sikerek sokkal jobban érdekelték, 
mint de Rênalné határozott rokonszenve. Hogy megismeri-e az asszony érzelmeit – ez csak 
rajta múlt.

6    La Quotidienne: francia újság
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Erkölcsi helyzete a verrières-i polgármester házában ugyanaz maradt, mint élete előző sza-
kaszaiban. Itt is, mint apja fűrészmalmában, mélyen megvetette azokat az embereket, akik kö-
zött élt, ezek pedig gyűlölték őt. Az alprefektus, Valenod s a ház más barátainak megjegyzései, 
amikkel a mindennapi eseményeket kísérték, csak arról győzték meg, hogy a többiek milyen 
elmaradottak. Ha valami megtetszett neki, a társaság éppen azt szólta le. „Ezek szörnyetegek, 
vagy buták!” – dühöngött ilyenkor magában. Tulajdonképpen nevetséges volt, hogy  ilyen 
gőgös lett, pedig gyakran semmit nem értett abból, amin éppen vitatkoztak.

Életében csak az öreg sebésszel beszélt őszintén; kevés ismerete Bonaparte olaszországi 
hadjárataira vagy a sebészetre vonatkozott. Ifjonti bátorsággal élvezte a legfájdalmasabb 
műtétek aprólékos leírását; ezt mondogatta magában: „Meg se rezzentem volna.”

Amikor de Rênalné először kísérletezett azzal, hogy másról társalogjon vele, mint a gye-
rekek neveléséről, ő sebészi műtétekről kezdett beszélni; az asszony elsápadt, és arra kérte, 
ne folytassa.

Julien semmi egyebet nem tudott. Így azután, bár állandóan de Rênalné mellett élt, mi-
helyt egyedül maradtak, kínos csend támadt közöttük. Amikor társaság volt náluk, mindig 
alázatos maradt, de az asszony meglátta tekintetében a fölényt, amely mindenkivel szem-
ben elfogta; ha azonban egyetlen percre is kettesben maradtak, a fiú láthatóan zavarba jött. 
Ez nyugtalanította de Rênalnét, mert női ösztönével megérezte: Julien zavara nem gyöngéd 
elfogódottság.

Az öreg sebész történeteire emlékezve, Julien olyasféle illemtant szerkesztett magának, 
hogy nők jelenlétében hallgatni szégyenletes; a beálló csöndet mindig saját hibájának érezte. 
Ha de Rênalnéval kettesben maradt, szégyenérzete százszor kínosabb volt. Túlzón, spanyo-
losan képzelte el az udvariasságot, tudta, mit kell mondania egy férfinak, ha egyedül marad 
egy nővel; zavarában nevetséges és lehetetlen szavak tolultak fel benne. Gondolatai a felhők 
között csapongtak, s mégsem tudott a megszégyenítő hallgatásból kikecmeregni. Azokon 
a hosszú sétákon, amikor de Rênalnéval és a gyerekekkel járt, szigorú arckifejezése mögött 
kegyetlen szenvedés dúlt. Mélységesen megvetette magát. S ha azután vesztére mégis beszélni 
kezdett, a legnevetségesebb dolgokat mondta. Hogy teljes legyen a nyomorúsága, pontosan 
ismerte, sőt túlozta is saját tehetetlenségét; de azt nem látta, hogy milyen kifejező a tekintete; 
szeme szép volt, és olyan égő lélekről tanúskodott, hogy ez a fény megkapó értelmet lopott 
abba is, amiben nem volt értelem; a jó színész művészete ilyen erejű. Az asszony észrevette, 
hogy amikor kettesben maradnak, Julien csak akkor mond valami jót, ha másra figyel, s nem 
gondol arra, hogy bókoljon. Vendégei különben sem kényeztették el új és merész ötletekkel, 
s ő zavartalan gyönyörűséggel élvezte Julien fel-felvillanó szellemét.

Napóleon bukása óta a vidéki erkölcsök szigorúan száműzték mindazt, amit galantériá7-nak 
nevezhetünk. Az emberek féltek, hogy elvesztik állásukat. A gazemberek a kongregációnál 
kerestek védelmet, a képmutatás még a szabadelvűek között is erősen terjedt. Az unalom 
megkétszereződött, az olvasás és a gazdálkodás volt egyedüli örömük.

De Rênalné, a bigott nagynéni gazdag örökösnője, aki tizenhat éves korában felesége lett 
egy derék nemesnek, eddigi életében semmi olyat nem tapasztalt és nem látott, amit szere-
lemnek nevezhetnénk. Csak gyóntatója, a jó Chélan abbé beszélt neki Valenod úr ostroma 

7     galantéria: általában a műveltebb társaságban a nőkkel szemben kötelező könnyed udvariasság, finomság, 
előzékenység
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idején a szerelemről, és úgy megundorította őt, hogy ez a szó – szerelem – a legaljasabb kicsa-
pongás képzeteit jelentette számára. Azt a szerelmet, amiről néhány hozzákerült regényben 
olvasott, kivételnek tartotta, olyasféle érzésnek, ami a természet rendjébe beilleszthetetlen. 
Tudatlanságának köszönhette, hogy tökéletesen boldog volt; állandóan Julienre gondolt, 
de eszébe sem jutott, hogy ezért szemrehányást tehetne magának.

Gondolkodni gyötrelem

A mindennapi események furcsasága eltereli 
figyelmünket a szenvedély fájdalmas lényegéről.

Barnave

Abba a szobába, melyben de La Mole márki lakott, visszavitték a rendes bútorokat. Julien egy 
négyrét hajtott, vastag papírlapot talált a szobában. Az első oldal alján ezt olvasta: 

Nagyméltóságú de La Mole márki úrnak,
Franciaország pairjének, a királyi rend lovagjának. 

Otromba cselédbetűkkel írt kérvény volt. 

Márki Úr!
Egész életemben megtartottam a vallás parancsait. A gyászos emlékezetű évben, 93-ban ott 
voltam Lyonban, az ostrom idején, amikor zuhogtak a bombák. Soha nem mulasztottam el 
a szent áldozást, minden vasárnap misét hallgatok a plébániatemplomban. Sohasem vétettem 
a húsvéti kötelességek ellen, még a gyászos emlékezetű 93-as esztendőben sem. Szakácsnőm pén-
teken mindig böjtös ételt főz – a forradalom előtt több cselédem is volt. Verrières-ben mindenki 
becsül, és bátran állíthatom, hogy ezt a közmegbecsülést meg is érdemlem. Körmenetekben a 
baldachin alatt megyek, a tisztelendő úr és polgármester úr mellett. Ünnepélyes alkalmakkor 
nagy viasztgyertyát viszek, melyet a magam pénzén vásárolok. Minderről a bizonyítványok 
ott vannak Párizsban, a  pénzügyminisztériumban. Márki úr! Tiszteletteljesen a verrières-i 
lottóhivatalt kérem a magam számára. Ez az állás nemsokára mindenképpen megürül, mert 
jelenlegi birtokosa nagyon beteg, de különben is helytelenül szavaz a választásokon. 

De Cholin
A kérvényt de Moirod záradékolta – így kezdődött:

Az elmúlt napon volt szerencsém a jóravaló kérvényezőt kegyébe ajánlani…

– Hát még a hülye de Cholin is arra biztat, hogy ezt az utat válasszam? – kiáltotta Julien. 
Egy héttel a király verrières-i látogatása után abból a sok hazugságból, ostoba pletykából, 

szánalmas vitából, melyben sorra vették a királyt, az agde-i püspököt, de La Mole márkit, 
a tízezer üveg bort, a lováról lepotyogott szegény de Moirod-t, aki azt remélte, hogy akkor 
legbiztosabb a rendjel, ha bukása után egy hónapig nem mozdul ki a házából, mindebből 
a sok fecsegésből nem marad más a felszínen, csak az a felháborító illetlenség, hogy Julien 
Sorelt, egy ács fiát benyomták a díszőrségbe. Ijesztő volt, hogyan beszéltek Julienről azok 
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a gazdag kékfestő-gyárosok, akik minden reggel és este rekedten üvöltöztek a kávéházban az 
egyenlőségről. Az a gőgös nő, az a de Rênalné tette ezt! Miért? Hát a kis Sorel abbé szép szeme 
és pirosló arca mindent megmagyaráz!

Alig tértek vissza Vergybe, Stanislas-Xavier, a legfiatalabb gyerek lázas lett. De Rênalnét 
egyszerre vad lelkiismeret-furdalás fogta el. Most tett először következetes és komoly szemre-
hányást magának szerelme miatt. Hirtelen, mintha csoda világosította volna meg, megértette, 
milyen rettenetes bűnt követett el. Mélyen vallásos volt, de eddig a pillanatig eszébe se jutott 
istene és a bűn nagysága. 

Valamikor a Sacré-Coeurben szenvedélyesen szerette Istent; most ugyanúgy rettegett tőle. 
A lelkében meginduló harc annál szörnyűbb volt, mert félelmében nem volt semmilyen ész-
szerűség. Julien hamarosan azt tapasztalta, hogy a legóvatosabb érvelés nemhogy csillapítaná, 
ellenkezőleg, még jobban felizgatja: a pokol szavát hallotta belőle. Julien maga is nagyon 
szerette a kis Stanislast, s az asszonnyal nem is beszélt másról, csak a fiú betegségéről. A be-
tegség hamarosan nagyon súlyosra fordult. A szüntelen lelkiismeret-furdalástól de Rênalné 
már aludni sem tudott, állandóan ijedt hallgatásba merült. Ha most beszélnie kellett volna, 
rögtön bevallja bűnét Isten és emberek előtt. 

– Könyörgök – mondta neki Julien, amint magukra maradtak –, ne beszéljen senkivel! 
Hadd tudjak én egyedül szenvedéseiről! Ha még szeret, hallgasson! Vallomásától nem száll le 
a kis Stanislas láza. 

De hiába vigasztalta, minden szava hatástalan maradt. Nem sejtette, hogy de Rênalné már 
elhatározta: a féltékeny Isten haragját csak úgy csillapíthatja, ha meggyűlöli Julient, külön-
ben meghal a kisfia. Azért volt olyan szerencsétlen, mert érezte, mert nem tudja meggyűlölni 
szeretőjét. 

– Menjen! Menjen! – kiáltotta egy napon Juliennek. – Az Isten irgalmára kérem, menjen 
el ebből a házból! Ha itt marad, megöli a fiamat. Az Isten most megbüntet – tette hozzá 
halkan. – Ő igazságos! Csodálom, hogy milyen kegyelmes volt eddig. Szörnyű a bűnöm, és 
a mai napig megbánás nélkül éltem. Ez az első figyelmeztetés, hogy Isten elfordult tőlem. 
Kétszeresen kell lakolnom! 

Julien mélyen megindult. Nem látta sem képmutatónak, sem túlzónak. „Azt hiszi, megöli 
a fiát, ha engem szeret. És a szerencsétlen mégis jobban szeret, mint a fiát. Megöli a lelkiis-
meret-furdalás. Milyen hatalmas a szerelem! De hogyan is kelthettem fel a szerelmet, én, aki 
olyan szegény, műveletlen és tudatlan vagyok, aki néha olyan otrombán viselkedtem!”

Egy éjszaka a kisgyerek állapota válságosra fordult. Hajnali kettőkör de Rênal úr is bejött 
a szobába. A láztól tüzelő gyerek sötétvörös volt, nem ismerte meg az apját. De Rênalné hir-
telen férje lába elé vetette magát: Julien látta, hogy mindent el akar mondani, és mindörökre 
tönkreteszi magát. 

Szerencsére ezt a heves mozdulatot de Rênal úr kelletlenül fogadta.
– Jó éjszakát! Nyugodj meg! – s el akart menni.
– Nem, nem! Hallgass meg! – kiáltotta az asszony. Még mindig előtte térdelt, és megkísé-

relte, hogy visszatartsa. – Tudd meg az igazat! Én ölöm meg a fiamat. Én adtam neki az életet, 
és én veszem is el tőle. Ez az ég büntetése. Isten előtt gyilkos vagyok! El kell buknom és meg 
kell alázkodnom! Ez az áldozat talán kiengeszteli az Urat!

Ha de Rênal úr gyanakvóbb, most mindent megérthetett volna. 
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– Ugyan, ne képzelődj! – S eltolta feleségét, aki át akarta ölelni térdét. – Hidd el, hogy 
képzelődsz! – A fiúhoz fordult. – Julien, mihelyt virrad, hívassa az orvost!

Megfordult és aludni ment. De Rênalné félájultan borult a padlóra, hevesen eltaszította 
magától a fiút, aki fel akarta emelni.

Julien döbbenten nézte. 
„Hát ez a házasságtörés! – gondolta. – Azoknak a gaz papoknak mégis igazuk volna? Meny-

nyit bűnöznek, s úgy látszik, az ő kiváltságuk, hogy ismerjék a bűn lélektanát! Milyen fur-
csa…”

De Rênal úr már húsz perce kiment a szobából, s a szeretett asszony fejét még mindig 
a gyerek kis ágyához szorította, mozdulatlan volt, s majdnem eszméletlen. 

„Nézd – mondta magának Julien –, nézd ezt a rendkívüli asszonyt, aki azért szenved ilyen 
embertelenül, mert megismert engem.”

„Az idő múlik. Mit tehetek érte? Döntenem kell. Most már nem rólam van szó. Mit 
törődöm az emberekkel és üres képmutatásukkal? Mit tehetnék érte? Elhagyjam? Akkor 
egyedül marad, és rettenetesen fog szenvedni. Ez a tehetetlen férfi csak még jobban kétségbe 
ejti, nem tudja őt megvigasztalni. Olyan durva, hogy valami kemény szót mond neki, és erre 
ő eszét veszti, és kiugrik az ablakon.”

„Ha elhagyom, s már nem vigyázhatok rá, mindent bevall. És talán még a nagy örökség 
sem óvja meg a botránytól, ez a tökfilkó mindenre képes! Ez meg itt, ez a szerencsétlen, annak 
a disznó Maslonnak is bevallhat mindent! Ó, istenem! Maslon ki nem mozdul a házból, tud-
ja, hogy miért teszi… a gyerek betegségére hivatkozik! Megszédíti ezt a nőt, aki fájdalmában 
és félelmében elfelejti, hogy mit tud erről a disznóról, csak a papot látja majd benne!”

De Rênalné váratlanul kinyitotta a szemét.
– Menj! – mondta.
– Csak tudnám, hogy mivel használhatok neked, ezerszer is odaadnám az életemet! – sut-

togta Julien. – Soha nem szerettelek ennyire, te drága, te angyal! Csak most kezdlek úgy 
szeretni, ahogy megérdemled. Nem tudnám elviselni, hogy távol éljek tőled, és tudjam, hogy 
miattam szenvedsz! De ne beszéljünk az én szenvedésemről… Jó, elmegyek, szerelmem! Igen, 
elmegyek. De ha itthagylak, ha nem őrködöm feletted, ha nem állok mindig közted és a fér-
jed között, te elmondasz neki mindent, és akkor elvesztél. Gondolj arra, hogy milyen botrá-
nyosan dobna ki! Egész Verrières, egész Besançon beszélne erről a botrányról. Mindenki azt 
mondaná, hogy te vagy a hibás! Halálodig szégyenkezned kellene…

– Ezt akarom! – kiáltotta az asszony, s felállt. – Szenvedni fogok, ezt akarom!
– De a rettenetes botránnyal őt is tönkreteszed!
– Megalázkodom, vállalok minden mocskot, de így talán megmentem a fiamat! Igen, min-

denki előtt megalázkodom, nyilvánosan akarok vezekelni! Tökéletlenségemben hozhatok-e 
nagyobb áldozatot? Isten talán megkönyörül rajtam, s meghagyja a fiamat! De mondj ennél 
súlyosabb áldozatot, és akkor azt választom!

– Hadd, hogy én bűnhődjem! Én is bűnös vagyok. Trappista8 barát leszek, akarod?  
Ez a szigorú élet talán kiengeszteli a te istenedet! Ó, miért nem lehetek én beteg Stanislas 
helyett? 

8     trappista: a római katolikus egyházhoz tartozó, a ciszterciek eredeti, szigorú szabályait követő szerzetesrend 
tagja
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– Te szereted őt, te nagyon szereted! – kiáltotta de Rênalné, és a fiú karjai közé vetette 
magát.

De irtózattal azonnal el is lökte magától. 
– Hiszek neked! Hiszek neked! – folytatta, és újra térdre vetette magát. – Egyetlen bará-

tom! Miért is nem vagy te Stanislas apja? Akkor nem volna olyan rettenetes bűn, hogy téged 
jobban szeretlek, mint a fiadat.

– Megengeded, hogy itt maradjak, s ezentúl úgy szeresselek, mintha testvérek volnánk? 
Ez az egyetlen helyes áldozat, csak így engesztelhetjük ki a Mindenhatót!

– Hát én?… – kiáltotta az asszony? Felállt, és két keze közé fogta Julien arcát, maga előtt 
tartotta. – Hát én, én is úgy szeresselek majd, mint a testvéremet? Meg tudom-e tenni, hogy 
csak így szeresselek? 

Julien sírt.
– Engedelmeskedem neked – mondta, s az asszony lábához borult. – Engedelmeskedem, 

bármit is parancsolsz. Ez az egyetlen, amit még tehetek. Vak vagyok, nem látom, hogy merre 
kell mennem. Ha itthagylak, mindent elmondasz a férjednek, elvesztél, és őt is tönkretetted! 
Kinevetik, és soha nem lehet belőle képviselő. Ha viszont itt maradok, azt hiszed, hogy én 
okoztam fiad halálát, és meghalsz a fájdalomtól. Meg akarod próbálni a magányt? Ha kívá-
nod, azzal büntetem magam, hogy egy hétre elmegyek. Oda megyek, ahová te akarod. Pédául 
a Bray-le-Haut-i apátságba… De esküdj meg: amíg távol vagyok, nem mondasz el semmit 
a férjednek. Gondolj arra, hogy akkor soha többé nem jöhetnék vissza hozzád.

De Rênalné megígérte, Julien elment; de két nap múlva az asszony visszahívta. 
– Ha nem vagy itt, nem tudom megtartani az eskümet. Állandóan itt kell lenned mellet-

tem, hogy a tekinteteddel elhallgattass, különben beszélnem kell a férjemmel. Ennek a bor-
zalmas életnek minden órája olyan hosszú, mintha egy egész nap volna. 

Végre a sors megkönyörült a szerencsétlen anyán. Stanislas lassan gyógyulni kezdett, de az ő 
gyanútlansága elmúlt. De Rênalné megtudta, hogy milyen súlyos a bűne, s többé nem lehetett 
teljesen nyugodt. A lelkiismeret-furdalás itt maradt, és olyan volt, amilyennek egy ilyen becsü-
letes szívben lennie kellett. Élete mennyország és pokol volt: pokol, amikor nem látta Julient, 
mennyország, amikor az övé volt. „Nem áltatom magam többé, menthetetlenül elkárhozom!” 
– Még azokban a pillanatokban is így beszélt, amikor egészen átadta magát a szerelemnek. – 
„Te fiatal vagy, én csábítottalak el! Neked megbocsáthat az Úr, de én kárhozott vagyok, ezt biz-
tosan tudom! Félek! S ki ne félne a pokoltól? De még mindig nem érzek bűnbánatot! Ha ismét 
el kellene követnem, megint elkövetném! Csak ne itt, ne ezen a világon, ne a gyerekeimben 
büntessen az Isten! Ha ilyen kegyelmes lesz, ez több mint amennyit megérdemlek!” – Máskor 
így kiáltott fel: – „De te, te Julien, te legalább boldog vagy? Örülsz, hogy a tied vagyok?”

Julien bizalmatlansága, érzékeny gőgje, mely nagy áldozatot hozó szerelmet kívánt, meg-
semmisült ez előtt a legnagyobb, kétségtelen, minden pillanatban megújuló áldozat előtt. 
Halálosan megszerette de Rênalnét. „Ő előkelő és gazdag, én egy paraszt fia vagyok, és mégis 
szeret… nem, nem vagyok lakáj, akit szerelmi teendőkkel bíztak meg!” Végre elmúlt ez a 
félelme, és Julien megismerte a szerelem őrületét és halálos kétségeit. 

– Hadd tegyelek legalább téged boldoggá, legalább arra a néhány napra, amíg még együtt 
lehetünk! – kiáltotta az asszony, amikor látta, hogy a fiú kételkedik szerelmében. – Sies-
sünk! Holnap talán már nem leszek a tiéd. Ha az Isten gyerekeimben büntet, hiába próbál-
nám, hogy szeresselek. Mindig arra kellene gondolnom, hogy az én bűnöm öli meg őket.  
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Ezt a borzalmat nem élném túl! Ha akarnám, akkor sem tudnám! Megőrülnék! Ó, ha vállal-
hatnám a te bűnödet, mint ahogyan te olyan nagylelkűen vállaltad volna Stanislas betegségét. 

Ez a nagy erkölcsi válság átformálta Julien szerelmét, amely de Rênalnéhoz fűzte. Szerelme 
már nemcsak az asszony szépségét habzsolta, nem csupán a birtoklás gyönyörűsége volt. 

Boldogságuk ezután magasabb rendű lett; a tűz, amelyben égtek, egyre forróbbá vált. Őrü-
letbe csukló rohamaik voltak. A felületesen ítélő világ azt hihette, hogy még boldogabbak. De 
ők többé nem találták meg azt az édes gyönyört, azt a felhőtlen boldogságot, a könnyű örö-
met, amely szerelmük első heteiben teljesen eltöltötte őket. Akkor de Rênalné még csak attól 
félt, hogy Julien nem szereti őt eléggé. Boldogságuk néha olyan sötét volt már, mint a bűn. 

Legboldogabb és látszólag legnyugodtabb pillanataikban az asszony hirtelen felkiáltott, és 
görcsösen megszorította a fiú kezét: „Istenem! A pokol tüzét látom! Rettenetesen szenvedek! 
De megérdemeltem!” – Átkarolta Julient, és hozzátapadt, mint borostyán a falhoz. 

Julien nem tudta megnyugtatni az izgatott lelket. De Rênalné megragadta a kezét, és vadul 
csókolta. Azután visszahullt sötét látomásai közé. „A pokol! – dadogta. – A pokol kegyelem 
lenne számomra! Ha odakerülnék, előzőleg néhány napot még együtt tölthetnénk itt, a föl-
dön. De ha a fiaim meghalnának, a pokol a földre szállna!… Pedig ezen az áron talán még 
kegyelmet nyerhetnék… Ó, Istenem! Ne így kegyelmezz meg!… Ezek a szegény gyerekek 
nem bántottak meg… Én, én, én vagyok a bűnös! Nem a férjemet szeretem!”

Máskor Julien szinte nyugodtnak látta de Rênalnét. Az asszony uralkodott magán; nem 
akarta megmérgezni kedvese életét. 

A szerelem, a lelkiismeret-furdalás és a gyönyör ellentmondásai között villámgyorsan múlt 
az idő. Julien nem töprengett többé.

Ezekben a napokban Elisának valamiféle kisebb peres ügyben Verrières-be kellett mennie. 
Úgy látta, hogy Valenod nagyon haragszik Julienre. Elisa gyűlölte a nevelőt, és sokszor beszélt 
Valenod-nak a fiúról. 

– Nagyon megjárnám, uram, ha elmondanám az igazat! – kezdte egyszer. – A fontos dolgok-
ban az urak mindig összetartanak!… Sohasem bocsátják meg a szegény cseléd őszinteségét…

Valenod türelmetlenül félbeszakította ezeket a közhelyeket – azután olyan dolgokat tudott 
meg, amik erősen megsebezték hiúságát. 

Hát ez a nő, a város legelőkelőbb asszonya, akinek ő hat év óta olyan hevesen udvarolt, 
és udvarlásáról – sajnos – mindenki tudott is, ez a büszke asszony, aki annyiszor megszégyení-
tette, most egy nevelővé előléptetett parasztkölyköt választott szeretőjének? És a szegényházi 
igazgató csak akkor lett igazán bosszús, amikor megtudta, hogy de Rênalné imádja a szere-
tőjét. „Julien úr pedig egyáltalán nem törte magát, hogy meghódítsa – tette hozzá sóhajtva 
a komorna. – S ma is elég hideg még asszonyomhoz.”

Elisa csak azóta tudott mindent, amióta falun éltek; de azt gondolta, hogy a viszony már 
régebben kezdődhetett. 

„Ez volt hát az oka – állapította meg bosszúsan –, hogy nem akart feleségül venni. És én, 
buta, én még de Rênalnét kértem meg, hogy beszéljen a nevelővel!”

De Rênal úr még aznap este az újságjával, hosszú névtelen levelet kapott a városból, a levél 
részletesen elmondta, hogy mi történik a házában. Julien észrevette, hogy a polgármester el-
sápad, amikor azt a kékes papírra írt levelet olvassa, közben bőszen rá-rápillant. Julien hiába 
kedveskedett vele, hiába kért tőle felvilágosítást a legelőkelőbb burgundiai nemesi családfák-
ról – de Rênal úr izgatottsága ezen az estén nem csillapodott. 
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Az első élettapasztalat
Korunk hatalmas Isten,
az Úr frigyszekrénye;
jaj annak, aki hozzányúl.

Diderot

Az olvasó elnézését kérjük, ha Julien életének erről a szakaszáról csak kevés világos és pontos 
részletet mondunk el. Az adatok nem hiányoznak, sőt bővelkedünk bennük! De mindaz, 
amit Julien a szemináriumban tapasztalt, talán nagyon sötét, történetünkben viszont tovább-
ra is a melegebb színeket keressük. A szenvedő kortársak csak irtózattal gondolnak vissza 
emlékeikre, s ez az irtózás minden élvezetet megzavar, még olvasmányainkat is.

Julien hiába próbálkozott, sehogyan sem boldogult a szenteskedéssel; voltak pillanatai, ami-
kor elfogta az undor és a teljes csüggedés. Milyen sivár pálya, és semmi nem sikerül! A legje-
lentéktelenebb segítség is visszaadta volna erejét, hiszen nem kellett olyan nagy akadályokat 
elhárítani! De teljesen egyedül volt; mint egy sorsára hagyott bárka az óceán közepén. „És ha 
minden sikerül is… halálomig ilyen hitvány társaságban élhetek! Ilyen nagybélűek között, akik 
csak a szalonnás rántottára gondolnak, amit délben bezabálnak, vagy ilyen Castanède-ek kö-
zött, akik a legsötétebb gazságoktól sem riadnak vissza! El fogják érni, amire vágynak, istenem, 
de milyen áron! Mindenütt azt olvasom, hogy az ember akarata hatalmas; de legyőzheti-e ezt 
az undort? A nagy emberek könnyebb feladat előtt álltak; bármilyen rettenetes veszély is lesett 
rájuk, ők szépnek érezték, de igazában ki ismerheti kívülem ezt a rondaságot, ami körülvesz?”

Életének legsúlyosabb percei voltak. Könnyű lett volna katonának állnia valamelyik 
Besançonban állomásozó szép ruhájú ezredbe! Latintanár is lehetett volna; olyan kevés pénzre 
volt szüksége. De akkor vége a karriernek, nem álmodozhatik tovább a jövőjéről! Az ilyen 
döntés maga a halál! Ilyen vívódásokkal telt el egy-egy nehéz napja…

„Elbizakodottságomban gyakran hivalkodtam azzal, hogy különb vagyok a többi paraszt-
fiúnál! Eleget éltem, s már megtanultam: aki kiválik, azt meggyűlölik.” Ilyenféleképpen gon-
dolkodott egy reggel. Erre az igazságra egyik izgató kudarca eszméltette rá. Nyolc napig 
vesződött, hogy az egyik szeminaristával megkedveltesse magát; ez a fiú szent hírében állt. 
Vele sétálgatott az udvaron, alázatosan hallgatta ostobaságait, amiktől jártában is majd el-
aludt. Míg egyszer hirtelen vihar kerekedett, dörögni kezdett, és ekkor a szent növendék 
durván ellökte őt magától:

– Hallod-e? – kiáltott rá. – Állj csak helyt magadért! Nem akarom, hogy belém csapjon 
a mennykő! Te istentelen, te Voltaire, téged agyonsújthat az Isten!

Julien dühében összeszorította fogát, s a villámló égre emelte arcát: „Megérdemlem, hogy 
belefulladjak, ha elalszom a viharban! Próbáljuk meg hát egy másik faragatlan tuskó meghó-
dítását!”

Castanède abbé egyháztörténeti órájára csöngettek.
Ezeknek a parasztfiúknak, akik irtóztak a nehéz munkától és apjuk nyomorúságos életé-

től, ezen a napon Castanède abbé arról beszélt, hogy a félelmetes lénynek, akit ők annyira 
tisztelnek, a kormánynak, csak annyi a valóságos és törvényes hatalma, amennyit Isten földi 
helytartója ráruházott.

– Szent életmóddal és engedelmességgel legyenek méltók a pápa jóságára, legyenek pálca 
az ő kezében – oktatta őket –, s fényes állásba kerülnek, ahol majd ellenőrzés nélkül paran-
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csolhatnak, örökös állást kapnak, amelyben jövedelmük egyharmadát a kormány fizeti, két-
harmadát pedig a hívek, akiket maguk irányítanak prédikációikkal.

Amikor előadását befejezte, Castanède megállt az udvaron, a növendékek körülvették, 
s ő tovább beszélt:

– A plébánosról igazán elmondhatjuk: annyit ér az állása, amennyit ő maga! Én magam 
ismertem olyan hegyvidéki parókiát, ahol a mellékkereset lényegesen nagyobb volt, mint sok 
városi plébánián. Bőviben voltak a pénznek, a kövér kappanoknak, a tojásnak, friss vajnak és 
ezer más jónak! És ott a plébános igazán az első ember, tisztelik, meghívják minden jó ebédre!

Alig ment fel Castanède a szobájába, a szeminaristák kisebb csoportokra váltak. Julien se-
hová sem tartozott, magára hagyták, mint egy rühes birkát. Látta, hogy egy-egy csoportban a 
fiúk pénzdarabokat dobnak fel, s aki ráhibázott a fejre vagy az írásra, arra rögtön rámondták: 
hamarosan remek jövedelmű parókiája lesz!

Azután különböző érdekes történetek következtek. Egy fiatal pap, akit alig egy éve szentel-
tek fel, házinyulat ajándékozott egy öreg plébános szolgálójának, s azonnal az öreg helyettese 
lett, majd néhány hónap múlva, amikor a plébános meghalt, megkapta a jó parókiát. Egy 
másiknak úgy sikerült egyik gazdag városunk parókiájára jelöltetnie magát, hogy az öreg, 
paralitikus9 plébános minden ebédjén részt vett, és ügyesen darabolta a csirkét.

A szeminaristák is, mint bármely pályán a fiatalok, túlbecsülték azokat a hatásosnak tetsző 
fogásokat, amik állandóan foglalkoztatták képzeletüket.

„Közéjük kell keverednem” – gondolta Julien. Amikor nem kolbászról és nem a jó plé-
bániákról folyt a szó, akkor az egyháztudomány világi alkalmazását tárgyalták; püspökök és 
prefektusok, polgármesterek és plébánosok viszályait. Julien kezdett megismerni egy második 
istent, aki félelmesebb és hatalmasabb, mint az első; ez a második isten a pápa volt. Azt be-
szélték, de csak halkan és olyankor, amikor biztosan tudták, hogy Pirard abbé nem hallhatja 
őket: Franciaország prefektusait és polgármestereit csak azért nem nevezi ki a pápa, mert ezzel 
a francia királyt bízta meg, az egyház elsőszülött fiát.

Julien valamikor elolvasta de Maistre-nek a pápáról szóló könyvét – most elhatározta, hogy 
értékesíti tájékozottságát. Ámulatba ejtette társait, de ez megint csak baj volt. Nem tetszett 
nekik, hogy saját véleményüket jobban fogalmazza meg. Chélan abbé vigyázatlanul nevelte 
Julient; éppen olyan vigyázatlan volt vele, mint saját magával szemben. Arra tanította, hogy 
helyesen gondolkodjék, és utasítsa vissza az üres szavakat, de elfelejtette felvilágosítani: a kö-
zönséges emberek ezt a szokást bűnnek tekintik; a szabatos gondolkodás sérti őket.

Julien tehát ismét hibázott, amikor szabatosan érvelt. Társainak foglalkozniok kellett vele, 
s végre megtalálták azt a szót, amely kifejezte irtózásukat: Luther Márton, így nevezték el. 
„Legelsősorban is a pokoli logikájáért, amire olyan büszke!”

Több szeminarista akadt, akinek arca üdébb volt, mint Juliené, s csinosabb: de Julien 
keze fehér maradt, és nem titkolhatta kényesebb tisztasági igényeit. Ezt sem becsülték sokra 
abban a vigasztalan épületben, ahová a sors vetette. A piszkos parasztfiúk, akikkel együtt élt, 
puhánynak nevezték. Attól félek, hogy az olvasó már unni is fogja hősünk tengernyi baját. 
Például legizmosabb társai elhatározták, hogy rendszeresen verni fogják; erre egy vaskörzővel 
fegyverezte fel magát, és mozdulataival megértette velük, hogy a körzőt használni is fogja. 
Mozdulatokat nem lehetett olyan hatásosan besúgni, mint szavakat.

9    paralitikus: szélütött
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MÁSODIK RÉSZ
Hajnali egy óra

Hatalmas kert volt; 
tökéletes ízléssel tervezték néhány éve. 
Százados fák álltak benne. 
Volt benne valami falusias.

Massinger

Amikor az óra tizenegyet ütött, Fouquénak kezdett levelet írni. Visszavonta rendelkezéseit. 
A kulcsot hangosan megforgatta, mintha bezárkóznék. Lábujjhegyen körútra indult, tudni 
akarta, mi történik a palotában, főként a negyedik emeleten, ahol a cselédség lakott. Sehol 
semmi rendkívüli. A márkiné egyik szobalánya estélyt adott, az inasok vidáman itták a pun-
csot. „Akik így mulatoznak, azok nem vehetnek részt az éjszakai vállalkozásban! – gondolta 
Julien. – Nem, nem, akkor komolyabbak volnának!”

Végül a kert egyik sötét zugába húzódott. „Ha azt akarják, hogy a házbeli cselédek ne 
lássanak meg semmit, akkor a kert falán kell bemászniok azoknak, akiket megbíztak az én 
elfogatásommal. Ha Croisenois hidegvérűen intézi az ügyet, csak azt határozhatja, hogy 
mielőtt még a szobába lépnék, rajtam ütnek… így kevésbé kompromittálja a fiatal lányt, 
akit feleségül akar venni!” Akár a katonák, pontosan átkutatta a terepet. „A becsületemről 
van szó! – gondolta. – Ha most valamit elmulasztok, nem mentegethetem magam később:  
erre nem gondoltam!”

Kétségbeejtőn világos volt. Tizenegy óra tájt felkelt a hold, fél egykor teljesen megvilágí-
totta a palota kerti homlokzatát.

„Ez a lány megőrült! – mondogatta magában Julien. – Megőrült!” Amikor az óra egyet 
ütött, Norbert gróf ablakai még világítottak. Julien még soha nem félt ennyire; kalandjából 
csak a veszélyt érezte, egyáltalában nem volt boldog.

Fogta az óriási létrát, várt öt percet, hátha a lány valamiképpen még lefújja az egészet; 
majd egy óra öt perckor Mathilde ablakához támasztotta a létrát. Csendesen mászott felfelé, 
pisztolya a kezében; csodálkozott, hogy nem támadják meg. Amikor felért, az ablak zajtalanul 
kinyílt.

– Végre itt van! – szólt rá Mathilde felindultan. – Már egy órája figyelem.
Julien nagyon zavart lett, nem tudta, hogyan viselkedjék, dobbanásnyi szerelmet sem ér-

zett. Zavarában azt hitte, merésznek kell lennie, s megkísérelte, hogy átölelje a lányt.
– Ugyan, kérem! – lökte el magától Mathilde.
Julien csak örült a visszautasításnak, sietve körülnézett: a hold olyan fényesen sütött, hogy 

a szobában mély, fekete árnyékok támadtak. „Itt könnyen elbújhattak, anélkül hogy észre-
venném őket!” – gondolta.

– Mi van a zsebében? – kérdezte Mathilde boldogan, hogy valamit kérdezhet.
Rettenetesen szenvedett; egy jó családból való fiatal lány természetes érzései, a tartózkodás 

és a félénkség most elhatalmasodtak rajta, s gyötörni kezdték.
– Különféle fegyverek és pisztolyok! – mondta Julien, hasonló boldogsággal, hogy felelhet 

valamit.
– Le kell fektetnie a létrát! – jegyezte meg Mathilde.
– Nagyon nagy. Betörheti a szalon ablakait vagy a félemeletieket!
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– Semmit sem fog betörni! – A lány hasztalan próbált elfogulatlan hangon felelgetni. – 
Azt  hiszem, ha kötelet erősít a legfelső fokra, könnyen eleresztheti. Mindig tartok a szobám-
ban kötelet.

„És ez a lány szerelmes? – hökkent meg Julien. – Azt meri mondani, hogy szeret en-
gem? Milyen hidegvérű, milyen okosan körültekintő! Hát most megtudtam, hogy nem 
győztem le de Croisenois-t, ahogy eddig ostobán hittem; egyszerűen csak a helyébe léptem. 
Különben, nem fontos! Én talán szeretem őt? És mégis győztem, mert ez a Croisenois 
nagyon fog bosszankodni, hogy utódja akadt, és még jobban bosszantja majd, hogy ez az 
utód én vagyok! Milyen fennhéjázón nézett rám tegnap este a Tortoni-kávéházban; úgy tett, 
mintha nem ismert volna meg! És azután milyen rosszkedvűen biccentett, amikor már nem 
kerülhette el!”

Julien odacsomózta a kötelet, majd mélyen kihajolt az ablakon, s vigyázva leeresztette a 
létrát, hogy ne érje az üvegtáblákat. „Ez az a pillanat, amikor megölhetnek, ha a szobában 
valaki elbújt.” De a csendet nem törte meg semmi.

A létra a földre ért – Juliennek sikerült a fal mentén húzódó keskeny virágágy dísznövényei 
közé fektetnie.

– Mit szól majd anyám, ha reggel szép virágait összetörve találja… – szólalt meg Mathilde. 
– A kötelet is dobja le! – tette hozzá feltűnő nyugalommal. – Ha meglátnák az ablakomban, 
nem tudnám megmagyarázni…

– Hát én? Én hogy megyek el? – kérdezte Julien vidáman, megjátszott idegenszerű kiejtés-
sel. (Az egyik szobalány San Domingó szigetén született.)

– Maga? Maga az ajtón megy ki! – felelte Mathilde, és ez az ötlet nagyon megtetszett neki.
„Ez a fiú igazán megérdemli, hogy szeressem!” – gondolta.
Julien a kötelet is leeresztette a kertbe; a lány megszorította a karját. Julien azt hitte, az el-

lenségei ragadják meg, hirtelen megperdült, és kirántotta tőrét. Mintha egy ablakot nyitottak 
volna valahol, Mathilde legalábbis úgy hallotta. Mozdulatlanul álltak, lélegzeni sem mertek. 
A hold teljesen megvilágította őket. A zaj nem ismétlődött, megnyugodtak.

Most ismét rájuk tört a zavar: mindketten nagyon félszegek voltak. Julien megnézte az 
ajtót, zárva volt: az ágy alá is vetett volna egy pillantást, de ezt mégsem tette; pedig itt is elbúj-
tathattak egy-két inast. Nehogy később szemrehányást tegyen magának vigyázatlanságáért, 
később mégis lehajolt.

Mathilde bátorsága is eloszlott, szorongás fogta el, megrémült helyzetétől.
– Mit tett a leveleimmel? – kérdezte végül.
„Most aztán elképeszthetném ezeket az urakat, ha hallgatódznak, és elkerülhetném a vere-

kedést is!” – gondolta Julien.
– Az elsőt egy nagy protestáns bibliába dugtam, és tegnap este a postakocsi elvitte jó mesz-

szire!
Tisztán tagolta a szavakat, bőven részletezte mondanivalóját, hogy azok is megérthessék, 

akik esetleg a két nagy mahagóni szekrénybe bújtak; oda még nem mert benézni.
– A másik kettőt postára adtam, ugyanoda kerülnek, ahova az első.
– Az istenért! De hát miért kellett ennyire óvatosnak lenni? – kérdezte Mathilde elámulva.
„Miért hazudjam?” – gondolta Julien, és bevallotta, hogy mire gyanakodott.
– Hát azért voltak olyan hidegek a leveleid! – kiáltotta Mathilde, és hangjában több volt 

a vad öröm, mint a gyöngédség.
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Julien nem hallotta meg ezt az árnyalatot. A tegezés szinte elkábította, gyanakvását min-
denesetre szétfújta; most már felbátorodva ölelte át a szép lányt, akit annyira tisztelt. Mathilde 
erőtlenebbül tolta el magától.

Mint valamikor Besançonban, Binet Amandánál, most is remek emlékezőtehetsége segí-
tette: az Új Heloïse szép mondatait kezdte szavalni.

– Igazi férfi vagy! – mondta a lány, de alig hallotta, hogy miről beszél a fiú. – Bevallom, 
próbára akartam tenni a bátorságodat. Gyanakodtál, s mégis feljöttél: még vakmerőbb vagy, 
mint gondoltam!

Mathilde-nak erőltetnie kellett a tegezést; nyilvánvalóan jobban ügyelt a szokatlan beszéd-
módra, mint arra, amit mond. A gyöngédség melegétől megfosztott tegezés semmilyen örö-
met nem adott Juliennek sem, csak csodálkozott, hogy nem boldog; az eszét kellett segít ségül 
hívnia, hogy mégis boldognak érezze magát. Az a büszke lány becsülte őt, aki senkit nem 
dicsért meg fenntartás nélkül!… Ezzel az okoskodással eljutott a hiúság boldogságához.

Nem, nem érezte a teljes gyönyörűséget, amit néha de Rênalné mellett. Ezek az első pillanatok 
nem érintették meg semmilyen melegséggel. Csak nagyravágyását dobbantotta meg a diadal, és 
Julien mindenekelőtt nagyravágyó volt. Ismét vetélytársairól kezdett beszélni, és arról, hogyan 
védekezett volna ellenük. Amíg beszélt, arra gondolt, hogyan használja ki diadalát.

Mathilde zavart maradt; elkövetett valamit, s ez mintha megbénította volna; örült, hogy 
van miről beszélniök. Most arról tanácskoztak, hogyan találkozhatnának legközelebb. Julien 
elégedetten élvezte, milyen okos és bátor dolgokat mond. Jó szemű emberek vették őket kö-
rül, a kis Tanbeau biztosan kém, de ők ketten sem éppen ügyetlenek.

– A könyvtárban találkozhatnánk legkönnyebben – ajánlotta a fiú. – Ott mindig megbe-
szélhetjük a tennivalókat. De tulajdonképpen én szabadon járhatok az egész palotában, talán 
még a márkiné szobájában is, anélkül hogy gyanakodnának rám…

Mathilde-hoz csak a márkiné szobáján keresztül lehetett bejutni. De ha Mathilde-nak 
jobban tetszik az, hogy mindig létrán érkezzék hozzá, ő készséges örömmel vállalja ezt a kis 
veszélyt.

Míg a fiatalember szavait hallgatta, Mathilde-ot sértette a diadalmas arckifejezés. „Tehát 
máris fölém kerekedett!” – mondta magában. És lelkiismerete megmozdult. Józansága hirte-
len megborzadt a rettenetes őrültségtől, amit elkövetett. Legszívesebben rögtön megölte vol-
na magát és Julient is. Amikor pedig erős akarattal egy-egy percre elhallgattatta lelkiismeretét, 
a félelem és a megsértett szemérmesség kerítette hatalmába. Nem sejtette, milyen szörnyű ez 
az érzés.

„Mégis beszélgetnem kell vele – gondolta végül. – Úgy illik, hogy az ember beszélget a sze-
retőjével.” És ekkor kötelességtudóan és gyöngéden (de inkább a szavai voltak gyöngédek, 
és nem a hangja) elmondta, milyen elhatározások érlelődtek benne az utolsó napokban.

Azt határozta, ha Julien elég bátor lesz, és a kertészlétrán feljön hozzá, ahogy ő előírta: 
a szeretője lesz! Hidegebben és udvariasabban nem közölhették volna ezt a gyöngéd vallo-
mást. Találkájuk idáig egészen dermedt volt, s mindenkit csak kiábrándított volna a szere-
lemből. Kemény erkölcsi lecke egy oktalan, fiatal lánynak! Hát érdemes ilyen pillanatokért 
tönkretenni az életünket?

Hosszas vívódását a felületes megfigyelő gyűlöletnek is érezhette volna; az ösztönös női sze-
mérmességet még az ilyen erős akaratú lány is csak nehezen győzheti le – de Mathilde végül 
is kellemes szeretőnek bizonyult.
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Valljuk meg őszintén: lázuk kissé eltökélt volt. Inkább csak mímelték a szenvedélyes sze-
relmet, s nem érezték.

Mathilde azt hitte: mindez a kötelessége; mindkettőjükért teszi. „Szegény fiú! – gondolta. 
– Elragadóan bátor volt… Boldoggá kell tennem, különben jellemtelen vagyok!” De ő maga 
azt érezte, hogy a kegyetlen, szorongató kényszerűséget halálig tartó boldogtalansággal fizeti 
meg. Rettenetes erőszakot követett el magán, de tökéletesen uralkodott szavain.

Egyetlen panasz, egyetlen szemrehányás nem rontotta meg ezt az éjszakát; Julien inkább 
különösnek, mint boldogítónak érezte. „Istenem, milyen különbség! Az az utolsó verrières-i 
nap! A csiszolt párizsi modor megoldotta a titkot: mindent el tud rontani, még a szerelmet 
is!” Sértőn igazságtalan volt.

Mindezt már az egyik nagy mahagóni szekrényben állva gondolta: az első reggeli mozgo-
lódásra bújt ide, a zaj a szomszéd szobából, a márkiné lakosztálya felől hatolt feléjük. 
Ma thilde később elkísérte anyját a misére, a takarítólányok hamarosan kimentek a szobából, 
és Ju lien észrevétlenül kisurrant, mielőtt a lányok visszatérhettek volna, hogy munkájukat 
befejezzék.

Lovára vetette magát, és a Párizs környéki erdők egészen elhagyott útjait kereste. Alig 
érzett boldogságot, inkább csodálkozott: az öröm, mely időről időre mégis elfogta, a fiatal 
hadnagyéra emlékeztetett, akit valamilyen hőstettért tábornoka egyszerre ezredessé léptetett 
elő; úgy érezte, félelmetesen magasra jutott. Mindaz, ami tegnap még felette állt, most vele 
egy szintre került vagy mélyen alatta volt. A fiatalember boldogsága annál nagyobb lett, minél 
messzebbre lovagolt be az erdőbe. Bármilyen különösen hangzik, mégsem érzett meghatott-
ságot, mert Mathilde viselkedése elárulta, hogy csak kötelességet teljesít.

A lánynak semmi váratlant nem hozott az éjszaka, csak a boldogtalanságot és a szégyent; 
ezzel találkozott a regények nagy érzései helyett.

„Csalódtam volna? Nem vagyok szerelmes?” – tűnődött.

Meg kell félemlíteni!
Ez hát civilizációnk
nagyszerű csodája!
A szerelmet egészen
mindennapivá tették!

Barnave

Julien rohant a márkiné páholyába. Legelőször Mathilde könnyes szemét látta meg; nyíltan 
sírt. Csak jelentéktelen személyek voltak körülötte, az a barátnő, aki a páholyt kölcsönözte, 
s az ő ismerősei. Mathilde megragadta Julien kezét; mintha teljesen megfeledkezett volna 
magáról. A könnyektől szinte elfulladva csak ezt az egy szót ismételgette: biztosíték!

„Nem szabad megszólalnom! – gondolta Julien megindultan; kezével eltakarta szemét, 
mintha a csillár vakítaná, amely bevilágított a harmadik emeleti páholysorba. – Ha beszélni 
kezdek, észreveszi megrendültségemet, a hangom elárul, mindent elveszíthetek!”

Még nagyobb harcot vívott magával, mint reggel; azóta átjárta az elérzékenyülés. Attól is 
félt, hogy megsérti a lány kevélységét. Részeg volt a szerelemtől és a gyönyörűségtől, de elha-
tározta, hogy hallgatni fog!
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Szerintem hősünk egyik szép jellemvonását ismerjük most meg; aki így tud uralkodni 
magán, magasra juthat, si fata sinant.10

Mathilde ragaszkodott hozzá, hogy Julient magukkal vigyék a kocsijukban. Szerencsére 
zuhogott az eső. A márkiné úgy ültette le a fiút, hogy szembekerült vele, szünet nélkül beszélt 
hozzá, s nem hagyta, hogy Julien egy szót is mondjon Mathilde-nak. Mintha csak ő őrködött 
volna a fiú boldogságán; és Julien most, amikor már nem kellett félnie, hogy mindent elront-
hat, átengedte magát féktelen boldogságának.

Eláruljam-e: amint szobájába ért, térdre borult, és összecsókolta a Korasofftól kapott le-
veleket!

„Drága barátom! Mennyivel tartozom neked!” – kiáltotta felindultan.
Lassan mégis megnyugodott. Olyan hadvezérnek érezte magát, aki a nagy ütközetet félig 

megnyerte. „Fölényben vagyok – gondolta –, de mi lesz holnap? Egyetlen perc, s minden 
odavész!”

Szenvedélyesen felütötte a Szent Ilona-i Napló-t, s kényszerítette magát, hogy két hosszú 
órán át csak olvasson; csak a szeme olvasott – mindegy! Ráparancsolt magára, hogy folytassa! 
S amíg olvasott, felizgatott szíve és agya tudtán kívül dolgozott. „Egészen másképpen szeret, 
mint de Rênalné. Egészen másképpen…” – gondolta, de nem jutott tovább.

„Meg kell félemlítenem! – kiáltotta hirtelen, és a könyvet a földre dobta. – Az ellenség csak 
addig engedelmeskedik, amíg félelemben tartom; ha ez sikerül, nem mer megvetni!”

Az örömtől részegen járkált kis szobájában. Valljuk be, inkább a hiúság, mint a szerelem 
tette ilyen boldoggá.

„Meg kell félemlítenem! – ismételgette büszkén. – De Rênalné legboldogabb pillanataiban 
is kételkedett: szeretem-e annyira, mint ő? Most egy lázadó szellemet igáztam le, tehát valóban 
le kell igáznom!”

Tudta, hogy Mathilde másnap már reggel nyolckor ott lesz a könyvtárban, ő csak kilenc 
órakor jelent meg, lángolt a szerelemtől, de fékezni tudta magát. Szinte pillanatonként intette 
magát: „Ébren kell tartanom benne a kétséget, hogy szeretem-e. Kiváltságos lény, mindenki 
hízeleg neki, nagyon könnyen elbízza magát!”

Mathilde sápadt volt, nyugodtan ült a pamlagon, de látszott, hogy mozdulni sem tud. 
A fiú felé nyújtotta kezét.

– Megbántottalak, elismerem. Joggal haragszol rám.
Julien nem várta ezt az egyszerű hangot. Majdnem elárulta magát.
– Biztosítékot kértél! – folytatta a lány rövidebb szünet után, mialatt abban reménykedett, 

hogy Julien kezd beszélni. – Igazad volt. Szöktess meg, utazzunk Londonba!… Örökre tönk-
reteszem magam, elvesztem a becsületemet…

Volt annyi ereje, hogy kihúzza kezét Julienéből, s eltakarta a szemét. Feltámadt benne 
a tartózkodás és a szemérem.

– Becsteleníts meg! – mondta halkan. – Ez a biztosíték!
„Tegnap boldog voltam, mert szigorú tudtam lenni saját magammal!” – gondolta Julien. 

Hallgatott, majd elég erős lett, s hidegen ezt felelte:
– És ha elutazunk Londonba, s ha elvesztette becsületét, hogy a maga szavait ismételjem, ki 

biztosít róla, hogy szeretni fog? Hogy már a postakocsiban nem érzi terhesnek a jelenlétemet? 

10    Si fata sinant: Ha minden a sors.
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Nem vagyok szörnyeteg; ha tönkreteszem magát az emberek előtt, ez még nem tesz boldo-
gabbá! Nem a maga társadalmi helyzete az akadály; sajnos, a jelleme! Megígérheti-e saját 
magának is, hogy egy hétig szeretni fog?

„Ó, ha egy hétig, csak egy hétig szeretne – gondolta Julien –, meghalnék a boldogságtól. 
Mit bánom a jövőt, odadobnám az életemet! És ha akarom, akár rögtön belemerülhetek ebbe 
az isteni boldogságba – csak tőlem függ!”

Mathilde látta, hogy elgondolkozik.
– Hát egészen méltatlan vagyok hozzád? – fogta meg a kezét.
Julien átölelte, de a kötelesség máris hidegen összeszorította a szívét. „Ha látja, hogy meny-

nyire szeretem, rögtön elveszítem!” És mielőtt lefejtette volna magáról a lány karját, arca már 
ismét férfias és fölényes volt.

Ezen a napon és a következőkön el tudta titkolni mértéktelen boldogságát, néha még azt 
is megtagadta önmagától, hogy átölelje. Máskor viszont a szerelem önkívülete elvetette a 
józanság tanácsait.

Lonccal befuttatott lugas állt a kertben, itt tartották a létrát; Julien azelőtt mindig idehú-
zódott, hogy a távolból figyelhesse Mathilde ablakát, és itt kesergett a lány változásain. Hatal-
mas tölgy terebélyesedett a közelben, törzse elrejtette a leleplező pillantások elől.

Ahogy most Mathilde-dal ugyanezen a helyen járt, oly erővel támadt fel benne régi gyöt-
rődése, hogy az elmúlt kétségbeesés és a mostani boldogság ellentéte szinte megrendítette; 
könny tódult a szemébe, és megcsókolta kedvese kezét.

– Itt éltem és magára gondoltam… Innen néztem az ablakát… Órákig vártam a szerencsés 
pillanatra, hogy látni fogom a kezét, amint kinyitja a zsalut…

Egészen gyenge lett. Elmúlt boldogtalanságáról beszélt, egészen őszintén, nem vegyült bele 
semmiféle tudatos számítás. Időnként közbevetett egy-egy rövid felkiáltást, így árulta el bol-
dogságát, amely felváltotta a régi kínt.

„Istenem! Mit csinálok? – riadt fel hirtelen Julien. – Szakadékba rohanok!”
Megrémült, s Mathilde szemében máris tűnni látta a szerelmet! Képzelődés volt, de Julien 

arca azonnal megváltozott, halálos sápadtság ömlött el rajta. Tekintete egy pillanatra elborult, 
s az őszinte, áradó szerelmet valamiféle gonosz kevélység törölte el.

– Mi történt, drágám? – kérdezte Mathilde gyöngéden és nyugtalanul.
– Hazudtam! – mondta Julien rosszkedvűen. – Hazudtam, s ezért haragszom magamra! 

Pedig jobban becsülöm, semhogy hazudjak magának!… Maga szeret, ragaszkodik hozzám, 
s nekem nincs szükségem arra, hogy hazug szavakkal meghódítsam magát!

– Istenem! Hát minden csak hazugság volt, amivel néhány percig boldoggá tett?
– Szégyellem magam, kedvesem! Egy asszonynak mondtam el valamikor ezt a mesét, egy 

asszonynak, aki szeretett, és én untam őt… Rossz szokásom, s inkább bevallom magának; 
bocsásson meg!

A lány keserűen sírni kezdett.
Julien folytatta:
– Megtörténik, hogy néha valamilyen apróság megzavar, mélyen elgondolkozom, s ilyen-

kor az az átkozott, gyűlöletes emlékezőtehetségem siet a segítségemre… és én visszaélek vele!
– Akaratlanul is olyasmit tettem, ami nem tetszett magának? – kérdezte Mathilde lefegy-

verző tisztasággal.
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– Emlékszem, hogy egyszer errefelé sétáltak, s maga itt a lugas mellett virágot szakított… 
De Luz elvette magától, s maga nála is hagyta. Itt álltam, két lépésnyire…

– De Luz? Lehetetlen! – felelte Mathilde régi, büszke hangján. – Nem szokásom!
– Pedig láttam! – kiáltotta Julien.
– Akkor hát mégis megtettem – mondta a lány, s szomorúan lesütötte szemét.
Egészen határozottan tudta, hogy hónapok óta nem engedett meg ilyesmit de Luznek.
Julien elmondhatatlan gyöngédséggel nézte: „Éppen úgy szeret – gondolta –, változatlanul!”
Este Mathilde nevetve ugratta, hogy de Fervaques-né tetszik neki! „A polgár megszeret egy 

parvenüt.11 Minden női szívet megbolondíthatsz, drágám, de ezeket soha! Valóságos dandy 
lettél mellette!” – s beletúrt hajába.

Azok alatt a hónapok alatt, amíg azt hitte, hogy Mathilde megveti, Julien Párizs legjobban 
öltözködő férfiainak sorába került. Sőt különb is lett náluk: ha öltözékével elkészült, többé 
nem foglalkozott vele.

Valami bántotta Mathilde-ot: Julien tovább másolta és küldözgette az orosz leveleket a 
marsallnénak.

A vihar
Istenem, tégy középszerűvé!

Mirabeau

Magába merült; alig viszonozta Mathilde nyugtalan gyöngédségét. Szótlan és komor maradt. 
A lány még soha nem látta ilyen férfiasnak, ilyen szeretnivalónak. Rettegett, hogy Julien – 
érzékeny gőgjében – éppen most borít fel mindent.

Majdnem minden reggel látta Pirard abbét, amikor megérkezett a palotába. Vajon az abbé-
tól nem tudhatta-e meg valamiképpen, mit tervez az apja? Vagy talán maga a márki írt neki 
levelet egyik szeszélyes pillanatában?… Olyan boldognak kellene most lenniök! És Julien 
olyan komor! Mi a titka? Nem merte megkérdezni…

Nem merte… ő, Mathilde! Ettől a pillanattól kezdve Julien iránti szerelmébe valamiféle 
bizonytalanság vegyült: az előreláthatatlan, a rettegés! Ez a kemény lány most mindent meg-
ismert a szerelemből, amit Párizs legnagyobb kultúrájában nevelt fiatal nő csak érzékelhet!

Julien másnap korán reggel megérkezett Pirard abbé plébániájára. Hamarosan egy rozoga 
postakocsi állított be az udvarra, a szomszéd állomáson bérelték, lovastul.

– Az ilyen kocsi már nem való magának!… – morogta Pirard abbé szigorúan s rosszked-
vűen.

– De La Mole márki húszezer frankot küldött, tessék, vegye át! Azt kívánja, hogy még 
ebben az évben költse el, de lehetőleg ne tegye ízléstelenül. („Ilyen nagy összeget odadobni 
egy fiatalembernek!… Maga a bűnre vezető alkalom!” – meditált az abbé.) A márki még 
azt is üzeni: „Julien de La Vernaye úr ezt az összeget az apjától kapta, akit feleslegesnek tart 
megnevezni. De La Vernaye úr talán illendőnek fogja találni, hogy megajándékozza az öreg 
Sorelt, a verrières-i ácsot, aki gyerekkorában gondját viselte…” Ezt a feladatot magamra vál-
lalhatom – tette hozzá az abbé. – Végre rávettem de La Mole márkit, hogy egyezzék ki de 

11     parvenü (francia: ’újonnan jött’): előkelősködő, felkapaszkodott, nagyképű, nyegle, újgazdag, akit a „szüle-
tett” előkelők lenéznek, mert modorukat és viselkedésüket sikertelenül utánozza
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Frilairrel, azzal a jezsuitával! Túl erős ellenfél! Megegyezésünk titkos pontja, hogy ez az ember, 
aki Besançont irányítja, feltétlenül ismerje el a maga előkelő származását!

Julient elragadta a kitörő öröm, átölelte az abbét – végre valaki lett!
– Szégyellje magát! – lökte vissza Pirard. – Miféle világi hiúság ez?… Az öreg Sorelnek és 

fiainak különben ötszáz-ötszáz frank évjáradékot ajánlok fel, a magam nevében adom; mind-
addig, amíg megérdemlik.

Julien ismét merev és gőgös lett. Köszönetet mondott az abbénak, de csak általánosságokat 
felelt, semmire nem kötelezte magát. „És hátha valóban törvénytelen fia vagyok valamelyik 
arisztokratának, akit a zsarnok Napóleon a hegyekbe száműzött?” Egyre valószínűbbnek érez-
te… „Mennyire gyűlöltem apámat, de ha Sorel nem az apám – nem vagyok szörnyeteg!”

Monológja után néhány nappal a 15. huszárezred, a hadsereg legfényesebb ezrede, dísz-
rendben felállott Strasbourg gyakorlóterén. De La Vernaye lovag remek elzászi lovon ült, 
hatezer frankjába került! Hadnaggyá nevezték ki (alhadnagyként olyan ezred állományában 
szerepelt, amelyről azt sem tudta, merre állomásozik).

Szenvtelen arcával, szigorú, szinte gonosz tekintetével, sápadtságával, rendíthetetlen nyu-
galmával rögtön valamelyes tekintélyt biztosított magának. Kevéssel utóbb kiderült, hogy 
udvariassága tökéletes és mértéktartó, jól tud bánni a pisztollyal s általában minden fegyver-
rel, ügyességével nem kérkedik – senki nem mert hangosan tréfálkozni a rovására. Öt-hatnapi 
ingadozás után az ezred melléje állt. „Ebben a fiatalemberben minden megvan – állapították 
meg a gúnyolódni szerető, öregebb tisztek –, csak éppen a fiatalság hiányzik belőle.”

Julien Strasbourg-ból levelet írt Chélan abbénak, Verrières nyugalmazott plébánosának, 
aki már aggastyán volt.

Bizonyára örömmel értesült azokról az eseményekről, melyek családomat arra bírták, hogy gaz-
daggá tegyenek. Soraimhoz ötszáz frankot mellékelek: arra kérem, hogy ossza szét csendben azok 
között, akik ma olyan szerencsétlenek és szegények, amilyen én voltam valamikor, s akiket ön 
bizonyára éppen úgy támogat, mint akkoriban engem; a nevemet felesleges megemlítenie…

Julient a nagyravágyás részegítette meg, s nem a hiúság; de azért gondosan ügyelt a külsősé-
gekre is. Lovai, ruhái, szolgáinak ruhái, mindene olyan kifogástalan volt, hogy a legfényesebb 
angol főúr is vállalhatta volna. A szeszély és a szerencse két napja tette hadnaggyá, s ő már-
is azt számítgatta, ha harmincéves korában tábornok akar lenni (a nagy hadvezérek ebben 
a korban már mind azok voltak), neki most huszonhárom évesen többnek kell lennie, mint 
hadnagynak… Csak a dicsőségre és a fiára gondolt!

A legféktelenebb becsvágy lángolásában lepte meg a de La Mole-palota egyik fiatal inasa, 
aki futárként érkezett hozzá.

Minden elveszett! – írta Mathilde. – Rögtön gyere hozzám, dobj oda mindent, szökj, ha kell! 
Amint megérkeztél, bérkocsiban várj rám a kert kiskapuja mellett. Majd kiszököm hozzád, s ta-
lán bevezethetlek a kertbe. Minden elveszett, félek, nincs segítség! Számíts rám, hű és erős leszek a 
szerencsétlenségben! Szeretlek!

Julien néhány perc múlva szabadságot kapott az ezredestől, és lóhalálában vágtatott ki 
Strasbourg-ból; de kínzó, rettenetes nyugtalansága Metz után leszállította lováról. Postakocsi-
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ba vágta magát; szinte valószínűtlenül gyorsan ért a megjelölt helyre a de La Mole-palota kis 
kerti kapuja elé. A kapu kinyílt, és a következő pillanatban Mathilde mindenről elfeledkezve 
ráborult. Szerencsére még csak hajnali öt óra volt; az utca teljesen elhagyott.

– Minden elveszett! Apám elmenekült a könnyeim elől, csütörtökön éjjel elutazott. Hová? 
Senki nem tudja! Itt a levele, olvasd! – És Juliennel együtt beszállt a kocsiba.

Mindent megbocsátottam volna, csak azt a ravaszkodást nem, hogy a vagyonodért csábítsanak 
el! Szerencsétlen lány, ez a lesújtó igazság! Becsületemre megfogadom: soha nem egyezem bele, hogy 
ennek az embernek a felesége légy! Tízezer livre évjáradékot biztosítok neki, ha rögtön elhagyja 
Franciaországot, még jobb, ha Amerikába megy… Olvasd el a levelet, amit válaszként kaptam 
érdeklődésemre. A pimasz! Még ő maga ajánlotta, hogy írjak de Rênalnénak!… Egyetlen sorodat 
sem olvasom el, ha erről az emberről írsz. Irtózom Párizstól és tőled! Megparancsolom, hogy titkold 
a leggondosabban, ami bekövetkezik! Őszintén szakíts ezzel a hitvány emberrel, és újra megta-
lálod apádat…

– Hol van de Rênalné levele? – kérdezte hidegen Julien.
– Tessék… Nem akartam megmutatni, amíg nem beszélek veled!

A vallás és az erkölcs szentsége kötelez arra, hogy megtegyem a kínos lépést! Ez a tévedhetetlen 
törvény parancsolja, hogy ártsak egy felebarátomnak; de csak azért teszem, hogy elkerüljük a 
még nagyobb bajt. Fájdalmamat elnyomja a kötelességtudat. Sajnos, uram, az a személy, akiről 
a nyers igazságot kívánja tudni, elég sokáig rajtakaphatatlannak, sőt, becsületesnek látszott. Az 
emberek azt hitték: helyesen teszik, ha titkolják és leplezik ön előtt az igazság egy részét, a józan 
ész és a vallás egyképpen ezt kívánta. De az a személy, akit ön ismerni kíván, valójában bűnös. 
Kárhozottabb, mint amennyire el tudom mondani! Szegényen és mohón, tökéletes képmutatással, 
egy szerencsétlen asszony elcsábításával akart elhelyezkedni: valamivé lenni. Kínos kötelességem 
hozzátenni: azt hiszem, J… úr nem ismer semmiféle isteni törvényt! Őszinte meggyőződésem, hogy 
boldogulásának egyszerű titka: ha bejut valahová, igyekszik elcsábítani azt a nőt, aki legjobban 
segítheti. Regényes szólamokkal és megjátszott önzetlenséggel arra tör, az legfőbb és egyetlen célja, 
hogy a ház urát és vagyonát hatalmába kerítse. Romlás és sírig tartó bánat marad a nyomában…

A hosszú, könnyektől foltos levelet kétségtelenül de Rênalné írta; sőt még olvashatóbb volt 
az írása, mint máskor.

– Megértem apádat! – nézett fel Julien, amikor végigolvasta a levelet. – Igazságos volt, 
és józan! Melyik apa bízná szeretett lányát ilyen emberre… Isten veled!

Julien kiugrott a bérkocsiból, és postakocsijához rohant, amelyik az utca végén állt. Mat-
hilde, akiről úgy látszik, megfeledkezett, néhány lépést tett utána; de ekkor a kereskedők már 
kiálltak boltjaik ajtajába, mind ismerték őt, mohón figyelték, s ő gyorsan visszatért a kertbe.

Julien Verrières-be utazott. Hajszolt útján írni akart Mathilde-nak, de csak olvashatatlan 
szavakat tudott papírra vetni. Vasárnap reggel érkezett Verrières-be. Felkereste a város pus-
kaművesét, aki elárasztotta szerencsekívánataival.

A kisvárosban mindenki Julien nagy vagyonáról beszélt.
Alig tudta megértetni a puskaművessel, hogy pisztolyokat akar venni. Felszólítására a ke-

reskedő meg is töltötte őket.
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Elhangzott a három ütés: a francia kisvárosokban jól ismerik ezt a hangot, harangozás után 
a mise kezdetét jelzi.

Julien belépett az új verrières-i templomba. A magas ablakokat bíborfüggönyök födték.  
Julien néhány lépésnyire megállt de Rênalné padja mögött. Az asszony elmélyedve imádko-
zott. Nézte az asszonyt, aki valamikor annyira szerette őt, s a karja úgy reszketett, hogy rög-
tön nem tudta megtenni, amire készült. „Nem tudom! – mondta magában. – Nem tudom! 
Gyenge vagyok!”

Ebben a pillanatban úrfelmutatásra csengettek. De Rênalné lehajolt, feje egy pillanatra 
szinte eltűnt vállkendőjének ráncaiban. Julien most nem látta olyan tisztán; rásütötte piszto-
lyát, de elhibázta; másodszor is lőtt, s az asszony lebukott.

Az ítélet12

Vidéken sokáig fognak emlékezni erre a híres perre. A vád-
lott felé forduló érdeklődés egészen az izgalomig fokozó-
dott: bűne megdöbbentő volt, de mégsem visszataszító. 
De még ha az lett volna is… Ez a fiatalember olyan szép 
volt! S  az is elérzékenyítette az embereket, hogy ragyogó 
pályája ilyen hamar szakad meg… „Vajon elítélik?” – 
kérdezgették a nők férfi ismerőseiktől, és elsápadva várták 
a feleletet.

Sainte-Beuve

Végre itt volt az a nap, melytől de Rênalné is, Mathilde is annyira rettegett.
A város szokatlan képe csak fokozta rémületüket: még a józan Fouquét is megremegtette az 

izgalom. Az egész környék Besançonba tódult, hogy ott legyen a főtárgyaláson.
A fogadókban napok óta nem volt üres szoba. A törvényszék elnökét jegyekért ostromol-

ták; a város valamennyi hölgye hallani akarta az ítéletet; az utcákon rikkancsok árulták Julien 
arcképét. Mathilde az utolsó pillanatra tartogatta X. püspök saját kezével írt levelét. Őkegyel-
messége, aki a francia egyházat vezette és a püspökségeket osztogatta, Julien Sorel felmentését 
kérte. Az ítélet előestéjén Mathilde odaadta a levelet a mindenható de Frilairnek.

A lány könnyezve búcsúzott.
Még a püspöki helynök is kilépett diplomatikus tartózkodásából, szinte meghatottan 

mondta:
– Jótállok az esküdtek döntéséért! Tizenketten vizsgálják majd, hogy pártfogoltja elkövet-

te-e a bűnt, s ha igen, előre megfontolt szándékkal követte-e el. Hatan közülük híven szolgál-
nak engem, s tudtukra adtam, hogy püspökségem tőlük függ. Valenod bárót én tettem meg 
Verrières polgármesterévé, s ő tökéletesen rendelkezik két hivatalnokával: de Moirod-val és 

12    Az ítélet: Julien tárgyalásának leírásánál Stendhalra nyilvánvalóan nagy hatással volt egy Lafargue nevű párizsi 
asztalos pere, aki feleségének úri csábítóját megölte, és a halálos ítélet meghozatala előtt, az utolsó szó jogán 
nagyon öntudatosan szólalt fel. Stendhal részt vett a tárgyaláson, utána sietve papírra vetette benyomásait, 
és a nyomdába vitte, ahol éppen Római séták című könyvét nyomtatták, hogy csatolják készülő könyvéhez. 
Ugyanebben az időben találta meg a Berthet-per anyagát, és azzal kapcsolatban kutatásokat is végzett. Erre 
a valós, kettős alapra építette fel készülő regényének vázát.
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de Cholin-nel. Őszintén megmondom: két nagyon kellemetlen ember is bejutott az esküdtek 
közé: szélsőséges liberálisok, de a nagy dolgokban ők is engedelmeskednek nekem; megüzen-
tem nekik: szavazzanak úgy, mint Valenod! Azt is megtudtam, hogy a hatodik esküdt, egy na-
gyon gazdag iparos és fecsegő liberális, titokban szállítani szeretne a hadügyminisztériumnak: 
ez az alak biztosan nem fordul ellenem. Ő is megkapta az üzenetemet: Valenod-t kövesse!

– És milyen ember ez a Valenod? – kérdezte Mathilde szorongva.
– Ha ismerné, nyugodtabb lenne. Pimasz, nagyszájú, arcátlan, erőszakos, az Isten is arra 

teremtette, hogy az ostobákat a markában tartsa. A Restauráció nyomorba taszította, én pre-
fektussá teszem. Ez megtenné, hogy megveri az esküdteket, ha nem úgy szavaznának, aho-
gyan ő akarja.

Mathilde kissé megnyugodott.
Este még Julient próbálta meggyőzni. A fiú elhatározta, hogy nem szólal fel a tárgyaláson, 

nem húzza-nyújtja a kínos jelenetet, melynek végső eredményében nem kételkedett.
– Beszél az ügyvédem, s ez éppen elég! – vetette oda Mathilde-nak. – Még így is túl sokáig 

fognak rám bámulni az ellenségeim! Ezeket a vidékieket izgatta a karrierem, amit magának 
köszönhetek, és higgye el, egy sincs közöttük, aki ne kívánná a halálomat! De meglátja, ami-
kor a vesztőhelyre visznek, mind zokogni fognak!

Mathilde ellentmondott:
– Ó, hát persze… Szeretnék, ha téged megaláznának!… De nem hiszem, hogy kegyet-

lenek!… Itt, Besançonban minden asszonyt meghatott a jelenlétem és a fájdalmam; és a te 
szépséged elvégzi a többit!… Ha csak megszólalsz a bírák előtt, az egész hallgatóság melléd áll!

Amikor másnap kilenckor Julien lejött a toronyból, hogy a törvényszék nagytermébe ve-
zessék, a zsandárok csak nehezen tudták hátraszorítani az udvarban összezsúfolódott kíván-
csiakat. Julien jól aludt, nyugodt volt, s nem érzett mást, csak valamiféle bölcs szánalmat az 
irigy tömeg iránt, mely kegyetlenség nélkül fog tapsolni a halálos ítéletnek.

Őszintén csodálkozott, hogy amikor legalább negyedórára beékelődött közéjük, észre 
kellett vennie: személye inkább gyöngédséget és szánalmat vált ki a közönségből. Egyetlen 
bántó szót sem hallott. „Ezek a vidékiek mégsem olyan gonoszak, mint képzeltem!”

A tárgyalóterembe lépve meglepte a terem építészeti szépsége. A legszebb gót stílus volt, 
a termet sok, gonddal faragott, kis kőoszlop díszítette. Angliában érezte magát.

Hamarosan tíz-tizenöt csinos nő keltette fel figyelmét; három erkélyt foglaltak el a bírák és 
esküdtek felett, éppen szemben a vádlott padjával. Amikor aztán hátrafordult a közönség felé, 
megállapította, hogy a körbefutó karzat is nőkkel van tele; a legtöbbjét fiatalnak és nagyon 
szépnek látta, szemük kíváncsiskodott és ragyogott. A földszintre óriási tömeg tódult be, 
az ajtóknál verekedtek, és az őrök nem tudtak csendet teremteni.

Minden tekintet őt kereste, s amikor meggyőződtek róla, hogy már bent van, és a dobogón 
leül a vádlottak padjára, csodálkozó és rokonszenvező moraj fogadta.

Aznap még húszévesnek sem látszott, ruhája nagyon egyszerű volt, jó szabású; haja, 
homloka kedves; amíg öltözött, maga Mathilde ügyelt rá. Julien rettenetesen sápadt volt.  
Alig ült le, minden oldalról suttogni kezdték:

– Istenem, de fiatal!… Valóságos gyerek!… Sokkal szebb, mint az arcképe!…
– Nézze csak, vádlott! – szólt oda neki a jobbján ülő zsandár. – Látja azt a hat hölgyet az 

erkélyen? (A zsandár a kis kiugró karzatra mutatott, az esküdtek fölött.) – Az ott a prefektus-
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né… Mellette N. márkiné ül, aki nagyon szeretheti magát; hallottam, amikor a vizsgálóbíró-
val beszélt. Azután Derville-né…

– Derville-né? – kiáltotta Julien, és a homloka elvörösödött.
„Amint távozik innét, írni fog de Rênalnénak” – gondolta. Julien nem tudta, hogy de 

Rênalné Besançonba érkezett.
A tanúk kihallgatásával gyorsan végeztek. Alig kezdte meg az ügyész a vádbeszédet, két nő, 

a Juliennel szemben lévő erkélyen, sírni kezdett. „Derville-né nem ilyen meghatott” – gon-
dolta Julien. De észrevette, hogy az asszony erősen elpirult.

Az ügyész dagályosan és nehézkes franciasággal dörgött a barbár merényletről; Julien meg-
figyelte, hogy Derville-né szomszédai hevesen tiltakozva ingatják fejüket. Több esküdt, nyil-
ván a hölgyek ismerősei, felszólt hozzájuk, mintha megnyugtatná őket. „Jó jel!” – gondolta 
Julien is.

Idáig zavartalan megvetéssel nézett mindenkire, aki jelen volt. Az ügyész lapos ékesszólása 
csak növelte undorát. Lassan-lassan azonban oldódott ridegsége: kétségtelenné vált, hogy 
jóakaratú érdeklődés veszi körül.

Ügyvédje rezzenéstelen arca is tetszett neki.
– Csak semmi frázis! – súgta oda, mielőtt az ügyvéd szólásra emelkedett volna.
– A sok Bossuet-tól kapott szólam csak használt magának! – súgta vissza az ügyvéd.
Így is volt; még öt perce sem beszélt az ügyvéd, s minden nő kezébe zsebkendő 

került. Az  ügyvéd, felbátorodva, nagyon kemény dolgokat mondott az esküdteknek. 
Julien megmozdult; attól félt, hogy maga is könnyezni fog. „Istenem! Mit szólnának az 
ellenségeim?…”

Már-már elérzékenyült, amikor szerencséjére elfogta Valenod báró szemtelen tekintetét.
„Lángol a szeme a gazembernek! – gondolta. – Hogy ujjonghat az aljas!… Tettemet már 

ezért a pillanatért is meg kellene átkoznom! Mit fog rólam beszélni de Rênalnénak!…”
Ez a gondolat minden egyebet elnyomott benne. Nemsokára a közönség helyeslő mormo-

gása ismét magához térítette. A védőügyvéd befejezte beszédét. Juliennek felrémlett: most 
meg kell szorítania a kezét! Nagyon gyorsan múlt az idő.

Az ügyvédnek és a vádlottnak frissítőket hoztak. Julien csak most ámult el: egyetlen nő 
sem hagyta el a tárgyalótermet, ebédelni sem mentek.

– Becsületemre, meghalok az éhségtől! – mondta az ügyvéd. – Hát maga?
– Hasonlóképpen! – felelte Julien.
– Nézze csak, a prefektusnénak is most hozták az ebédjét! – mutatott az ügyvéd a kis  

erkélyre. – Bátorság, minden jól megy!
A tárgyalást folytatták.
Amikor az elnök összefoglalta az anyagot, az óra éjfélt ütött. Az elnök megszakította beszé-

dét; a csendben, az általános szorongásban, a toronyóra ütése betöltötte a termet.
„Utolsó napom kezdődik…” – gondolta Julien. Fellángolt benne a kötelességtudat.  

Idáig uralkodott meghatódásán, s kitartott elhatározása mellett, hogy nem szólal fel; de amikor 
az elnök megkérdezte: van-e valami hozzátennivalója, felállt. Derville-né szemét látta maga 
előtt, a lámpafényben úgy látta, hogy ez a szempár nagyon csillog. „Sírna?” – kérdezte magától.

– Esküdt uraim! – kezdte Julien. – Borzadok mások megvetésétől. Azt hittem, hogy a halál 
pillanatában legyőzhetem ezt az érzést!… Most mégis szólanom kell… Nem vagyok olyan 
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szerencsés, hogy az önök osztályához tartozzam… Paraszt vagyok, aki fellázadt hitvány sorsa 
ellen!

Semmiféle kegyelmet nem kérek önöktől! – erősítette a hangját. – Nem remélek semmit, 
meg fogok halni, s méltán halok meg! Egy tiszteletre és hódolatra méltó asszony életére tör-
tem, pedig de Rênalné úgy bánt velem, mint egy anya. Bűnöm rettenetes, előre megfon-
tolt szándékkal követtem el. Megérdemlem a halált, esküdt urak. De ha nem volnék is ilyen 
bűnös, akadnak itt olyanok, akik nem törődnek azzal, ami fiatalságomban szánalmat érdemel, 
bennem szeretnék megbüntetni és örökre megfélemlíteni azokat a fiatalokat, akik elnyomott 
osztályban, szegényen születtek, s mégis oly szerencsések, hogy tanulhattak,  és  olyan 
vakmerők, hogy keveredni merészeltek a társasággal, a gőgös gazdagok világával!

Uraim, ez a bűnöm, és annál szigorúbb lesz a büntetésem, mert más osztálybeliek ítélkez-
nek fölöttem. Az esküdtek padsoraiban egyetlen parasztot sem látok, csak megbotránkozó 
polgárokat…

Húsz percig beszélt így, s elmondta mindazt, ami a szívét nyomta. Az arisztokrácia kegyét 
kereső ügyész izgett-mozgott a székén; s bár Julien kissé elvontan beszélt, minden nő sírt. 
Még Derville-né is szeméhez szorította zsebkendőjét. Beszéde végén Julien megismételte az 
előre megfontoltságot, kifejezte bűnbánatát, tiszteletét, határtalan fiúi szeretetét, amit boldo-
gabb időben érzett de Rênalné iránt… Derville-né felsikoltott és elájult.

Éjfél után egy óra volt, amikor az esküdtek visszavonultak szobájukba. Egyetlen nő sem 
hagyta el helyét, sok férfinak könnyes volt a szeme. Eleinte izgatottan beszélgettek; de az 
esküdtek döntése késett, s a jelentkező fáradtság lassan-lassan mindenkit elcsöndesített. 
Megilletődött percek következtek, a lámpák is tompább fényt sugároztak. Julien nagyon fá-
radtan hallgatta a körülötte zajló vitát; jót vagy rosszat jelent-e ez a késedelem? Jólesett halla-
nia, hogy mindenki érte szorongott; az esküdtek még mindig nem tértek vissza; egyetlen nő 
sem ment el.

Amikor kettőt ütött az óra, nagy mozgolódás támadt. Az esküdtek kis szobájának ajta-
ja föltárult. Valenod báró méltóságteljesen és színpadiasan bevonult, mögötte az esküdtek. 
Valenod köhintett, azután kihirdette, hogy a zsüri lelkiismeretesen megvizsgálta az ügyet, 
és egyhangú határozatot hozott: Julien Sorel bűnös gyilkosság, mégpedig előre megfontolt 
szándékkal elkövetett gyilkosság bűntettében. Ez a döntés a halált jelentette; a következő 
pillanatban a halálos ítéletet valóban kihirdették, Julien órájára pillantott, és eszébe jutott de 
Lavalette13, negyed három volt. „Péntek van…” – gondolta.

„De ez a péntek boldog napja Valenod-nak, akinek sikerült halálra ítéltetnie engem!… 
És rám jobban fognak vigyázni… Mathilde nem szöktethet meg úgy, mint de Lavalette-né 
a férjét… Három nap múlva ugyanebben az órában már tudni fogom, mi a nagy ismeretlen!”

Ebben a pillanatban valaki felsikoltott, s a sikoly visszarántotta a valóságba. Körülötte zo-
kogtak a nők; látta, hogy mindenki a felé a kis erkély felé fordul, melyet az egyik gót fali pillér 
fölé illesztettek. Később tudta meg, hogy Mathilde rejtőzött ott. A sikoly nem ismétlődött 
meg, a figyelem megint Julien felé fordult, a zsandárok igyekeztek átvergődni vele a tömegen.

„Vigyáznom kell, nehogy nevethessen rajtam az a gazember Valenod… – gondolta Julien. 
– Milyen bánatosan és színészkedve hirdette ki a döntést, ami a halált jelentette; míg ez a sze-

13    Lavalette (1769–1830): francia tábornok, Napóleon száznapi uralma után halára ítélték; felesége minden 
veszéllyel dacolva megszöktette és megmentette; Stendhal csodálta Lavalette-né akaraterejét
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gény elnök, aki már olyan sok éve bíró, könnyes szemmel olvasta fel az ítéletet. Mennyire 
ujjonghatott Valenod, hogy így bosszút állt régi vetélytársán!… Hát nem látom többé de 
Rênalnét! Vége… Tudom, hogy nem búcsúzhatunk el… milyen boldog lettem volna, ha el-
mondhatom neki: borzadok attól, amit tettem!”

„Csak annyit mondanék: megérdemlem a halált!”
[…]

A közvélemény uralma bizonyos szabadságot jelent, de azzal a kellemetlenséggel jár, hogy be-
avatkozik olyan ügyekbe is, amik nem tartoznak rá; például a magánéletbe. Ezért olyan elkedvet-
lenítő az élet Amerikában és Angliában. Az író nem akart ilyen módon senki magánéletéhez nyúl-
ni, költött hát egy kisvárost, Verrières-t, s amikor püspököt, esküdteket, bírákat írt meg, története 
színhelyét áttette Besançonba, ahol sohasem járt.

1830
Illés Endre fordítása
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(1809–1852)

A köpönyeg A köpönyeg   

Az ügyosztályon történt, jobb, ha nem is nevezem meg, melyiken. Nincs a világon mogor-
vább valami a mindenféle ügyosztályoknál, kancelláriáknál, irodáknál, egyszóval a különféle 
hivatali testületeknél. Ma már minden magánember azt hiszi, hogy az ő személyében az egész 
társadalmat sértik meg. Azt mondják, a minap is beadvány érkezett egy járási rendőrkapi-
tánytól, már nem emlékszem, melyik városból. Ebben a beadványban a rendőrfőnök világo-
san kifejti, hogy az állami rendeletekre fittyet hánynak, és hogy az ő szentséges nevét hiába 
veszik. Ennek bizonyítására valami regényforma műnek óriási kötetét is mellékelte, amely-
ben minden tizedik oldalon előbukkan egy járási rendőrkapitány – olykor- olykor egészen 
pityókos állapotban. Így hát – hogy elkerüljünk mindenféle kellemetlenséget – legjobb lesz,  
ha a szóban forgó ügyosztályt egy ügyosztálynak nevezzük. Tehát egy ügyosztályon szolgált egy 
hivatalnok. Nem mondhatnánk, hogy nagyon kiváló hivatalnok: alacsony, kissé ragyás, kissé 
rőt, sőt kissé vaksi volt, homloka fölött tar sáv, mindkét orcája barázdás, arcának színe meg 
olyan, amelyet „aranyeresnek” neveznek… Mit csináljunk?! A pétervári éghajlat az oka! Ami 
a rangját illeti (mert nálunk mindenekelőtt a rangot kell megemlíteni), úgynevezett örökös 
címzetes tanácsos volt. E rang rovására – amint köztudomású – untig eleget csipkelődtek és 
szellemeskedtek különféle írók, akiknek megvan az a dicséretre méltó szokásuk, hogy arra 
vetik rá magukat, aki nem tud visszaharapni. A hivatalnok családneve Basmacskin1 volt. Már 
a nevén is látszott, hogy valamikor a cipőtől származott. De hogy mikor, melyik korszakban 
és milyen módon származott a cipőtől, azt homály borítja. Apja is, nagyapja is, sőt sógora 
is, és kivétel nélkül valamennyi Basmacskin csizmát viselt, legfeljebb évente háromszor ve-
retett rá új talpat. Keresztnevén és apai nevén Akakij Akakijevicsnek hívták. Lehet, hogy az 
olvasó kissé furcsának és keresettnek ítéli, de meggyőződhet róla, hogy ezt egyáltalán nem 
keresték; a körülmények maguktól alakultak úgy, hogy semmiképpen sem lehetett más nevet 
adni neki. Ez pedig pontosan így történt: Akakij Akakijevics, ha emlékezetem nem csal, a 
március huszonharmadikára virradó éjszaka született. Megboldogult anyja – egy hivatalnok 
felesége, nagyon jóságos asszony – intézkedett, hogy megkereszteljék, amint illik. Az anya 
még gyermekágyban feküdt, az ajtóval szemközt, jobb kéz felől a koma állt, Ivan Ivanovics 
Jeroskin, igen kiváló ember, aki mint irodafőnök szolgált a szenátusban, mellette pedig Ari-
na Szemjonovna Belobrjuskova, a komaasszony, egy kerületi kapitány felesége, ritka erényes 
asszonyság. A gyermekágyas asszonyra bízták, hogy e három név közül azt válassza, ame-
lyiket akarja: Mokkij nak, Szosszijnak vagy pedig Hozdazat vértanú nevére kereszteljék-e a 
gyermeket. „Nem – gondolta magában a megboldogult – ezek mind olyan furcsa nevek.” 
Hogy kedvében járjanak, fellapozták a kalendáriumot más helyütt is; megint három név-
re bukkantak: Trifilij, Dula és Varahaszij. „Micsoda istenverése! – mondotta az öregasszony. 
– Milyen különös név ez mind, én bizony soha még csak hallani sem hallottam ilyeneket.  
Még ha Varadat vagy Varuh volna, de Trifilij meg Varahaszij!” Arrább lapoztak még egyszer. 
Most ezek kerültek elő: Pavszikahij és Vahtyiszij. „No, most már látom – mondotta az öreg-

1   Basmacskin: cipész (orosz)
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asszony –, hogy minden bizonnyal ez a gyermek sorsa! És ha egyszer így van, inkább hívják 
úgy, mint az apját. Az apja Akakij volt, legyen a fia is Akakij…” Így keletkezett az Akakij 
Akakijevics név. A gyermek, miközben megkeresztelték, sírni kezdett, és olyan fintorokat 
vágott, mintha előre érezte volna, hogy címzetes tanácsos lesz belőle. Szóval ez így történt. 
Mindezt csak azért mondottuk el, hogy az olvasó maga is láthassa: ez teljességgel szükségsze-
rűen történt így, és más nevet semmiképpen sem adhattak neki. Mikor és mely időkben lépett 
az ügyosztály kötelékébe, ki nevezte ki, erre már senki sem tudott visszaemlékezni. Akárhány 
igazgató és egyéb tisztviselő váltotta is egymást, őt mindig ugyanazon a helyen, ugyanabban 
a helyzetben, ugyanabban a tisztségben, ugyanannak a másoló hivatalnoknak látták; így aztán 
később azt hitték, hogy valószínűleg köznapi egyenruhában és kopasz fejjel, kész hivatalnok-
ként jött a világra is. Az ügyosztályon semmiféle tiszteletet sem tanúsítottak iránta. Az altisz-
tek nem álltak fel, ha elment előttük, sőt ügyet sem vetettek rá, mintha közönséges légy repült 
volna keresztül a várószobán. Főnökei hidegen, kényúr módjára bántak vele. Egyik-másik 
helyettes irodafőnök egyszerűen az orra alá dugta az iratokat, még azt sem mondta, „Másolja 
le”, vagy „Lám, ez érdekes, jó kis akta”, vagy valami barátságosat – ahogy jól nevelt tiszt-
viselők között szokás. És ő elvette, csak a papírra meredt, nem nézte, ki tette oda neki, és 
volt-e joga hozzá. Elvette és nyomban nekilátott, hogy lemásolja. A fiatal hivatalnokok foly-
ton gúnyolták, élcelődtek vele, már amennyire kincstári szellemességükből tellett. Ott, előtte 
meséltek róla meg a gazdasszonyáról, egy hetvenesztendős vénasszonyról különféle kiagyalt 
eseteket; azt pletykálták, hogy a banya elagyabugyálja őt, majd pedig faggatták, mikor lesz 
a lagzi, papirosdarabokat szórtak fejére, és azzal ugratták, hogy esik a hó. De Akakij Akakije-
vics egy árva szót se felelt, mintha senki se lett volna körülötte. Mindennek még a munkájára 
sem volt semmi hatása: az efféle kötekedések közepette sem csinált egyetlenegy hibát sem 
a másolásban. Csak ha már túlságosan tűrhetetlenné vált az évődés, amikor karját lökdösték 
és zavarták munkájában, akkor nyitotta ki a száját: „Hagyjanak békében! Minek bántanak?” 
És volt valami furcsa ezekben a szavakban meg a hangban, ahogyan kiejtette. Ki lehetett érezni 
belőle, ami oly nagy szánalmat keltett, hogy egy fiatalember, akit csak nemrég neveztek ki, és 
aki a többiek példáján felbuzdulva megengedte magának az élcelődést, hirtelen abbahagyta, 
mintha szívébe nyilallott volna, és attól fogva mintha minden megváltozott volna számára: 
mindent más színben látott. Mintha valami természetfeletti erő taszította volna el kollégái-
tól, akiket illedelmes, nagyvilági embereknek tartott, amikor megismerkedett velük. És ké-
sőbb, legvidámabb pillanataiban is sokáig meg-megjelent képzeletében az alacsony, kopasz 
hivatalnok, amint szívbemarkoló hangon mondja: „Hagyjanak békében! Minek bántanak?!”  
Ezekben a szívbemarkoló szavakban más szavak is csengtek: „Hiszen én felebarátod vagyok.” 
És ez a szegény fiatalember eltakarta arcát tenyerével, s azután is, egész életén át sokszor ösz-
szerettent, amikor látta, milyen sok embertelenség van az emberekben, milyen sok vadság és 
durvaság rejtőzik a finom nagyvilági külső alatt, Istenem, még abban az emberben is, akit 
ország-világ nemesnek, becsületes embernek ismer…

Aligha akadna ember a világon, aki annyira egybeforrott volna hivatalával. Nem volna elég, 
ha azt mondanók, hogy buzgón szolgált, nem, nem, ő szeretettel szolgált hivatalában. Ott, 
másolás közben, valami sajátos, változatos és kellemes világ tárult ki előtte. Arcán gyönyö-
rűség tükröződött. Némelyik betűt különösen szerette; ha a másolásban ezekhez ért, egészen 
magánkívül volt, elmosolyodott, kacsintott egyet- egyet, még a szájával is segített, úgyhogy 
az arcán szinte el lehetett olvasni minden betűt, amelyet a tolla a papírra vetett. Ha szorgal-
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mának megfelelően előléptették volna, nagy meglepetésére talán még államtanácsosi rangra 
emelkedett volna; de – élcelődő kollégái szavával élve – ő csak kapcsot szolgált a gomblyuká-
ba, rendszalag helyett meg aranyeret a hátuljába. Egyébként nem mondhatnám, hogy senki 
sem vette figyelembe. Egy igazgató, aki igen jó ember volt, meg akarta jutalmazni a hosszú 
szolgálatért, a közönséges másolásnál valamivel fontosabb munkát adott neki: nevezetesen 
egy kész akta alapján egy másik hivatalnak szóló átiratot kellett volna készítenie. Az egész fel-
adat abból állt, hogy változtassa meg a címeket, az igéket hellyel-közzel tegye át első személy-
ből harmadikba. Ez olyan fejtörést okozott neki, hogy egészen beleizzadt, folyton a hom-
lokát törölgette, és végül is azt mondta: „Adjon inkább valami másolnivalót!” Attól kezdve 
mindörökre meghagyták másolónak. A másoláson kívül szinte semmi sem létezett számára. 
Ruhájával mit sem törődött: köznapi egyenruhája nem zöld, hanem vöröses korpaszínű volt. 
Olyan alacsony, keskeny gallér volt rajta, hogy amikor nyaka kinyúlt a gallérból – bár nem is 
volt hosszú –, szokatlanul hosszúnak látszott, mint azoké a gipszkandúroké, amelyeket a kül-
földi oroszok tucatjával hordanak a kalapjukon. Valami mindig hozzátapadt a kabátjához: 
vagy egy szál széna, vagy valami cérna; ezenkívül megvolt az a különös ügyessége, hogy az 
utcán jártában-keltében mindig éppen akkor ért valami ablak alá, amikor szemetet hajítottak 
ki rajta, és ilyenformán folyton hordozott a kalapján hol görögdinnye-, hol sárgadinnyehéjat 
vagy más efféle hulladékot. Soha életében nem figyelt arra, mi történik, mi megy végbe az 
utcán nap nap után, amire pedig – tudvalevő – mindig ügyel a magaszőrű hivatalnokember, 
főként a fiatalja. Fürkésző, fürge tekintetük annyi mindenre kiterjed, hogy még azt is észre-
veszik, ha a túlsó oldalon lereccsen valakinek a nadrágjáról a talpaló2, ami mindig ravasz 
mosolyt csal az arcukra. De Akakij Aka kijevics, még ha ránézett is valamire, mindenen a maga 
tiszta, egyenletes kézírással kicirkalmazott sorait látta és legfeljebb csak akkor vette észre, hogy 
nem annyira a sor közepén, mint inkább az utca közepén halad, ha egy-egy ló – az ördög 
tudja, honnan került elő – vállára tette pofáját és orrlyukain valóságos szélvészt fújt arcába. 
Ha hazament, rögtön asztalhoz ült, sebtiben behabzsolta káposztalevesét, megevett egy darab 
hagymás marhahúst, nem is érezte az ízét, megevett mindent  legyestül, mindenestül, ami 
akkorra véletlenül közé került. Mikor észrevette, hogy már dagadozik a hasa, felállt az asztal 
mellől, elővette tintatartóját és a hazahozott iratokat másolgatta. Ha ilyesmi nem akadt, ak-
kor külön a maga gyönyörűségére másolt valamit, ha az irat figyelemre méltó volt; nem ugyan 
a stílus szépsége miatt, hanem azért, mert valami új vagy fontos személynek szólt a címzés.

Még azokban az órákban is, amikor teljesen fakóra homályosult a szürke pétervári égbolt, 
amikor megvacsorázott, jóllakott az egész hivatalnoknépség, ki hogy tudott, fizetése meg az 
ínye szerint; amikor már mindenki kipihente magát a hivatali tollsercegés, lótás-futás, a saját 
és a mások halaszthatatlan elfoglaltsága, s minden egyéb után, amit a serény ember a maga 
jószántából nyakába vesz, többet is a kelleténél; amikor a hivatalnokok sietnek élvezetekre 
fordítani szabad idejüket: a fürgébbje színházba rohan; aki különféle női kalapok mustrál-
gatására3 szánta szabad óráját, az az utcára megy; akad, aki estélyre siet, hogy valami takaros 
fehérnép, egy-egy kisebb tisztviselőkör csillaga körül mulassa el üres idejét; némelyik – és 
ez a leggyakoribb eset – egyszerűen átballag a magaformájú hivatalnoknak a harmadik vagy 
második emeleten levő kétszoba-konyhás, előszobás, némileg divatos igényű kis lakásába, 

2   talpaló: a nadrág szárát a talp alatt rögzítő pánt
3   mustrálgat: vizsgálódva szemlélget
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ahol lámpa vagy más holmi díszeleg, amely sok áldozatba, ebédekről, szórakozásokról való 
lemondásba került; egyszóval még akkor is, amikor a hivatalnokok mind egy szálig szétszéled-
nek barátaik kis lakásaiba, hogy lejátsszanak egy-egy fergeteges whist-partit4, mialatt az olcsó 
kétszersült mellé teát kortyolgatnak poharukból, hosszú szárú csibukból5 eregetik a füstöt, 
osztás közben magasabb társaságból kiszivárgott pletykát mesélnek, amiről soha, semmi szín 
alatt sem tud lemondani az orosz ember, vagy ha már egyáltalán nincs mit újságolniuk, ak-
kor az örök adomát mondják el újra meg újra arról a parancsnokról, akinek azt jelentették, 
hogy levágták a Falconet-emlékmű6 lovának a farkát – szóval még akkor is, amikor mindenki 
igyekszik szórakozni, Akakij Akakijevics semminemű szórakozásnak nem engedte át magát. 
Senki sem mondhatta, hogy bármikor is találkozott vele valamilyen estélyen. Amikor kedvé-
re kiszórakozta magát a másolással, aludni tért, s már előre mosolygott, ha a holnapi napra 
gondolt: majd csak küld valami másolnivalót holnapra is az Isten. Így folydogált e hivatalnok 
békés élete, aki beérte négyszáz rube les évi fizetésével, meg volt elégedve sorsával, és eléldegélt 
volna talán késő aggkoráig is, ha nem lenne olyan sok mindenféle baj, amelyekkel tele van 
szórva nemcsak a címzetes, hanem még a titkos, valóságos, udvari és mindenféle tanácsosok 
élete útja is; még azoké is, akik senkinek sem adnak, de akik maguk sem fogadnak el senkitől 
sem tanácsot.

Van Pétervárott egy kérlelhetetlen ellensége mindazoknak, akik évi négyszáz vagy ekörüli 
fizetést kapnak. Ez az ellenség nem más, mint az északi hideg, bár egyébként azt mondják, 
hogy a hideg nagyon egészséges. Reggel kilenc órakor, éppen amikor az utcák tele vannak 
hivatalba igyekvőkkel, olyan csípős, erős fricskákat osztogat válogatás nélkül mindenkinek 
az orrára, hogy szegény hivatalnokok határozottan nem tudják, hova tegyék az orrukat. 
Ilyenkor, amidőn még a magasabb tisztséget viselők homlokát is megfájdítja a fagy és köny-
nyet facsar a szemükből, a szegény címzetes tanácsosok teljesen védtelenek. Egyedüli me-
nekvésük abból áll, hogy vékony kabátjukban minél hamarabb végigszaladnak öt-hat utcán, 
és azután addig topognak a kapus szobájában, míg ilyen módon kellőképpen fel nem olvad 
minden – útközben befagyott – tehetségük, a hivatali tennivalók ellátására szolgáló minden 
talentumuk7.

Akakij Akakijevics egy idő óta azt érezte, hogy hátát és vállát valahogy különösen süti 
a  hideg, pedig iparkodott minél gyorsabban befutni a rendes távolságot. Végül eszébe jutott, 
hogy vajon nem a köpönyegével van-e valami baj. Miután alaposan szemügyre vette, felfe-
dezte, hogy két-három helyütt, éspedig éppen a hátán meg a vállán, olyan vékonyra nyűtt, 
mint a szita. A posztó annyira elkopott, hogy a szél ki s be járhatott rajta, a bélés is szétfeslett.  
Tudnunk kell, hogy Akakij Akakijevics köpönyege szintén a hivatalnokok gúnyos élceinek 
céltáblájául szolgált. Megtagadták tőle a tisztességes „köpönyeg” nevet és hacukának csú-
folták. Való igaz, különös szabása volt: gallérja évről évre kisebb lett, mert más részeinek 
aláfoltozására szolgát. A foltozás nem volt a szabómesterség remeke, sőt éppenséggel nagyon 
otrombának és lomposnak hatott. Amikor Akakij Akakijevics látta, hányadán áll a dolog, 
megállapította, hogy a köpönyeget el kell vinni Petrovicshoz, a szabóhoz, aki valahol a har-

4   whist-parti: 52 lapos csomaggal játszott, négyszemélyes kártyajáték
5   csibuk: kupak nélküli, zömök, hosszú szárú pipa
6    Falconet-emlékmű: I. Péter cár lovas szobra Pétervárott, Étienne Falconet francia szobrász alkotása
7   talentum: tehetség (latin)
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madik emeleten lakott a hátsó lépcsőnél. Ez a szabó – noha szeme kancsal és egész arca ragya-
vert volt – eléggé sikeresen foltozgatta a hivatalnokok és mások nadrágjait, frakkjait, persze 
csak ha józan állapotban volt, és nem törte fejét valami más vállalkozáson. Erről a szabóról 
persze nem volna szükséges sokat beszélni, de mivel már az jött divatba, hogy az elbeszélés-
ben minden személy jellemét teljes pontossággal meg kell rajzolni, nincs mit tenni, gyerünk,  
ide azzal a Petroviccsal, hadd fessem le! Kezdetben egyszerűen Grigorijnak hívták, és jobbágy 
volt valami uraságnál; Petrovicsnak csak azóta nevezte magát, amikor megkapta szabadság-
levelét, és jócskán inni kezdett, eleinte csak nagy ünnepeken, később válogatás nélkül min-
den egyházi ünnepnapon, ahol csak kereszt áll a naptárban. Ebben a tekintetben hű maradt 
nagyapja szokásához és valahányszor perpatvar támadt emiatt a családban, nagyvilági dámának 
és németnek szidta a feleségét. Ha már kiböktük, hogy felesége is van, őróla is szólni kell egy-
két szót. De sajnos, nem sokat tudunk róla, legfeljebb annyit, hogy Petrovics felesége, meg azt, 
hogy főkötőt hord, és nem keszkenőt; de úgy látszik, szépségével egyáltalán nem dicsekedhe-
tett, mindenesetre csupán a gárdakatonák vetettek egy-egy pillantást a főkötője alá, ha útjukba 
került, olyankor rántottak egyet a bajuszukon, és különös hangokat hallattak.

Amikor Akakij Akakijevics felfelé baktatott a Petrovicshoz vezető lépcsőn – amely (meg kell 
adni az igazat) csupa víz volt a sok mosólétől, és belevette magát az a szeszszag, amely csak úgy 
csípi a szemet, és mint tudjuk, állandóan ott leng minden pétervári ház hátulsó lépcsőjén –,  
szóval, amikor Akakij Akakijevics felfelé haladt ezen a lépcsőn, már azon főtt a  feje, hogy 
mennyit kér Petrovics, és gondolatban úgy határozott: nem ád többet két rubelnél. Az ajtó 
nyitva állt, mert a háziasszony valami halételt készített, akkora füstöt csinált a konyhában, 
hogy még a svábbogarakat sem lehetett látni. Akakij Akakijevics úgy ment át a konyhán, 
hogy még a gazdasszony sem vette észre. Végre belépett a szobába és megpillantotta Petro-
vicsot, aki egy széles, festetlen faasztalon ült, maga alá húzott lábbal, mint egy török basa. 
A munkájuk mellett ülő szabók szokása szerint mezítláb dolgozott. Mindenekelőtt a hüvelyk-
ujja tűnt szembe. Akakij Akakijevics nagyon jól ismerte ezt a hüvelyket és rajta a  vastag, 
elnyomorodott karmot, amely olyan kemény volt, mint a teknősbéka páncélja. Petrovics 
nyakában egy gombolyag selyemcérna és fonal lógott, a térdén meg valami ócskaság hevert. 
Már vagy három perce próbálta a cérnát a tű fokába fűzni, de nem talált bele, és ezért nagyon 
mérges volt a sötétségre, sőt magára a cérnára is. „Nem megy bele a nyavalyás; ej, megeszi az 
életemet ez a vacak!” – dörmögte halkan. Akakij Akakijevicsnek kellemetlen volt, hogy éppen 
abban a pillanatban érkezett, amikor Petrovics bosszankodott: olyankor szeretett rendelni 
nála valamit, amikor Petrovics már kissé felöntött a garatra, vagy ahogy a felesége kifejezte: 
„Fejébe szállt a bundapálinka a félszemű ördögnek!” Ilyen hangulatban rendszerint szívesen 
engedett az árból, ráállt mindenre, sőt minduntalan hajlongott és köszönte szépen. Igaz, hogy 
azután jött a felesége és pityergett, hogy részeg volt az ura, azért vállalta olyan olcsón. No de 
ha az ember megtoldotta tíz kopejkával, azzal rendben is volt a dolog. De most úgy látszott, 
hogy Petrovics józan állapotban van, vagyis kemény, csökönyös és hajlamos az ördög tudja, 
milyen árat szabni. Akakij Akakijevics sejtette ezt és szeretett volna – ahogy mondani szokás 
– kereket oldani, de már el volt vetve a kocka. Petrovics rásandította fél szemét, és Akakij 
Akakijevics önkéntelenül kibökte:

– Adj’ Isten, Petrovics!
– Fogadj’ Isten, uram – felelte Petrovics és oldalvást Akakij Aka ki je vics kezére pillantott, 

mert látni akarta, miféle zsákmányt hozott.
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– Hát én ezt… izé… neked… – Tudnunk kell, hogy Akakij Akaki je vics javarészt ragok-
ban, határozószavakban s végül olyan segédszócskákban fejezte ki magát, amelyeknek hatá-
rozottan semmi értelmük sincs. Ha pedig valami nagyon nehéz dologról volt szó, szokása 
szerint egyáltalán nem is fejezte be a mondatot, úgyhogy igen gyakran így kezdte a beszédet:  
„Ez igazán egészen izé…” – de aztán nem jött semmi, maga is elfelejtette, mit akart mondani, 
vagy azt hitte, hogy már el is mondta.

– No, mi az? – kérdezte Petrovics, és jól szemügyre vette fél szemével Akakij Akakijevics 
ruháját gallérjától kezdve az ujjáig, hátáig, aljáig, a gomblyukáig, amit mind nagyon jól is-
mert, hisz az ő keze műve volt. No de ez a szabók szokása; ez az első dolguk, ha találkoznak 
valakivel.

– Én azért izé, Petrovics… ez a köpönyeg… látod, a posztója… máshol még mindig egé-
szen erős, csak egy kicsit belepte a por és ócskának látszik, de új, csak ezen a helyen egy kicsit 
izé… itt a hátán, meg itt a vállán kopott egy picikét, no, meg itt a másik vállán is, látod, ennyi 
az egész. Nincs is vele sok munka…

Petrovics elvette a hacukát, először kiterítette az asztalra, sokáig vizsgálgatta, csóválta a fejét, 
és fél kezével az ablakba nyúlt a burnótszelencéért8, amelyet egy tábornok arcképe díszített; 
hogy kié, nem tudni, mert az a hely, ahová az arca esett, ujjal át volt lyukasztva, azután pedig 
négyszögletes papírdarabbal ragasztották be. Petrovics szippantott egy kis dohányport, majd 
szétterítette a hacukát a karján, a világosság felé tartotta, úgy nézegette, és megint megcsó-
válta a fejét; aztán bélésével kifelé fordította; újból megrázta a fejét, megint levette a szelence  
fedelét a tábornokkal együtt, aki papirossal volt megragasztva, jó adag burnótot szippantott 
az orrába, becsukta, eldugta a szelencét és így szólt:

– Nem, nem lehet kijavítani, rossz gúnya biz’ ez!
Akakij Akakijevics szíve elszorult ezekre a szavakra.
– Miért nem lehet, Petrovics? – kérdezte csaknem rimánkodó hangon, mint valami kis-

gyermek. – Hiszen csak az az egész baja, hogy elkopott a vállon, hiszen neked vannak vala-
milyen darabjaid…

– Foltnak valót még csak lehet találni, darabok akadnak – mondott Petrovics –, de rávarrni 
nem lehet: egészen avas portéka, ha hozzáér az ember a tűvel, máris szétmállik.

– Hadd málljék, te azonnal… oda is egy kis foltot…
– De nincs mire tenni a foltocskát, nincs miben megkapaszkodnia, vajmi gyengén tart már 

ez. Csak a neve posztó már ennek, ha egy kis szél fúj, szétrepül az egész.
– No de azért csak varrd rá! Hogy is lehet, igazán, így izé…
– Nem – mondotta Petrovics határozottan –, semmit sem lehet csinálni. Vacak az egész. 

Jobb, ha kapcát9 csinál belőle, ha jön a szigorú tél, mert a harisnya nem melegít. Azt csak 
a németek találták ki, hogy minél több pénzt harácsoljanak össze (Petrovics alkalomadtán 
szerette megcsipkedni a németeket), de köpönyeget bizony újat kell csináltatni.

Az „új” szóra mintha hályog ereszkedett volna Akakij Akakijevics szemére, és minden ösz-
szekuszálódott előtte, ami csak a szobában volt. Csupán a Petrovics burnótszelencéje fedelén 
díszelgő ragasztott fejű tábornokot látta.

8    burnótszelence: a burnót (finom dohánypor) tartására, megőrzésére, zsebben való hordására való, rendszerint 
díszes kis doboz

9   kapca:  csizmában, bakancsban harisnya helyett a lábra tekert ruhadarab
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– Hogyhogy újat? – kérdezte, mintha még mindig rosszat álmodnék. – Hisz nincs is rá 
pénzem.

– Igen, újat – mondotta Petrovics hóhéri nyugalommal.
– No de ha már újat kellene, hát akkor az hogy is…
– Vagyis, hogy mibe kerülne?
– Igen.
– Hát három ötvenest okvetlen rá kell szánni – mondotta Petrovics, és közben jelentősen 

összeszorította a száját. Nagyon szerette az erős hatásokat, szerette hirtelen meghökkenteni az 
embereket, és aztán oda-oda sandított, hogy milyen gondterhes pofát vágnak hozzá!

– Százötven rubel egy köpönyegért?! – kiáltott fel szegény Akakij Akakijevics, méghozzá 
talán először kiáltott fel, amióta a világon van, mert mindig nevezetes volt csendes beszéd-
jéről.

– Igen, uram – mondotta Petrovics –, igen, de milyen köpönyeg az! Ha nyusztgallért te-
szünk rá, és rábiggyesztünk egy selyembéléses kámzsát10, már kétszázba is belekerül.

– Petrovics, kérlek – mondotta Akakij Akakijevics esdeklő hangon, és eleresztette a füle 
mellett, mert igyekezett nem is hallani Petrovics szavait és hatásvadászó megjegyzéseit –, csak 
foltozd meg valahogy, hogy legalább még egy darabig hordani lehessen.

– De nem lehet, ebből már nem lesz semmi: én hiába ölnék bele annyi munkát, maga meg 
potyára dobná ki a pénzét – mondotta Petrovics, és Akakij Akakijevics teljesen megsemmisülve 
tántorgott ki e szavak hallatára.

Petrovics még mindig sokáig mozdulatlanul állt Akakij Akakijevics távozása után, jelentő-
ségteljesen összeszorította ajkát, és nem látott munkához, mert igen nagyon meg volt eléged-
ve, hogy se ő maga nem adta be a derekát, se a szabómesterségre nem hozott szégyent.

Akakij Akakijevics úgy támolygott ki az utcára, mint az alvajáró. „Ej, micsoda csapás, 
micsoda baj! – dünnyögte magában. – Igazán nem gondoltam volna, hogy így fog kiütni.” 
Némi hallgatás után hozzátette: „Hát így van ez! Mi lett a vége! Igazán, egyáltalán nem is 
hittem volna, hogy így lesz!” Ezután megint hosszú hallgatás következett, majd újból meg-
szólalt: „Így hát úgy… Lám csak, valóban milyen váratlan… Ilyen még nem volt! Micsoda 
körülmény!”

Amíg ezt elmotyogta, ahelyett, hogy hazament volna, egészen más irányba indult, de nem 
is gyanította. Útközben egy kéményseprő nekidörgölődzött piszkos oldalával, és bekormozta 
a vállát; egy épülő ház tetejéről egész kalapra való mész hullott a fejére. Ő mindebből semmit 
sem vett észre, és csak már azután – mikor nekiment egy utcai őrnek, aki alabárdját11 maga 
mellé állítva burnótot rázott kérges markába –, csak akkor ocsúdott fel egy kissé, de akkor is 
csak azért, mert a rendőrőrszem ráförmedt: „Mit mászol az ember pofájába? Ott van a járda, 
hé!” Ez arra késztette őt, hogy körültekintsen és hazafelé forduljon. Csak most kezdte szer-
be-számba szedni gondolatait, világosan, a maga valóságában látta helyzetét, és most már nem 
szakadozottan, hanem értelmesen és őszintén kezdett társalogni magával, mint valami okos 
baráttal, akivel a legbensőbb, legbizalmasabb dologról is lehet beszélni. „No hát – mondotta 
Akakij Akakijevics –, most nem lehet szót érteni Petroviccsal, ő most olyan izé… úgy lát-
szik, alaposan elagyabugyálta a felesége. Jobb, ha vasárnap reggel megyek el hozzá, olyankor 

10   kámzsa:  ruhán visszahajtott gallér
11   alabárd:  hosszú nyelű vágó- és szúrófegyver
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a szombat esti iddogálás után későn kél fel, még keresztbe áll a szeme, nagyon jól esne neki 
egy kis itóka, de az asszony nem ad rá pénzt, akkor majd a markába nyomok egy tízkopejkást, 
és mindjárt jobban hajlik a szóra, s akkor majd kirukkolok a köpönyeggel is…” Így tanako-
dott magában Akakij Akakije vics, lelket öntött magába, és várta az első vasárnapot. Amikor 
messziről kileste, hogy Petrovics felesége elment hazulról, egyenest a szabóhoz szaladt. Petro-
vicsnak a szombat esti muri után csakugyan keresztbe állt a szeme, majdnem a padlót verte a 
fejével, annyira mámoros volt, de mindazonáltal, mihelyt meghallotta, miről van szó, mintha 
az ördög bújt volna belé. „Nem lehet – jelentette ki –, tessék újat rendelni.” Akakij Akakije-
vics rögtön odacsúsztatta a tízkopejkást. „Köszönöm, uram, iszok egy kupica szíverősítőt a 
maga egészségére – mondotta Petrovics –, de a köpönyeg miatt ne törje magát, nem való az 
már semmire sem. Majd varrok én magának egy remek új köpönyeget, ebben maradunk!”

Akakij Akakijevics még mindig a kifoltozás mellett kardoskodott, de Petrovics nem is hall-
gatta végig, és kijelentette: „Okvetlen újat varrok magának, s afelől nyugodt lehet, hogy meg-
teszek minden tőlem telhetőt. Sőt, majd berakott ezüstcsattal kapcsolódik a gallérja, mert 
most ez jött divatba.”

Ekkor végre belátta Akakij Akakijevics, hogy új köpönyeg nélkül nem lehet megúszni, 
és egészen kétségbeesett. Hisz valóban: miből, miféle pénzen csináltathatna új köpönyeget?  
Persze, valamelyest számítani lehetne a legközelebbi ünnepi jutalomra, de azt a pénzt már ré-
gen előre beosztotta, rég megvolt már annak a helye! Új nadrágot kellett beszerezni, meg kellett 
adni az adósságot a csizmadiának, amiért megfejelte az ócska csizmaszárat, a varrónőnél há-
rom inget kellett rendelnie, meg két darabot abból a fehérneműből, amelyet nem illik nevén 
nevezni az irodalmi nyelvezetben. Egy szó mint száz: már előre elköltötte az utolsó vasat is, és 
még ha az igazgató olyan kegyes lenne, hogy negyven rubel jutalom helyett negyvenötöt vagy 
ötvenet szánna neki, akkor is olyan csekély maradna belőle, ami csepp lenne a köpönyeghez 
szükséges tőke tengerében. Bár jól tudta: Petrovicsnak megvan az a bogara, hogy arcátlanul 
magasra csapja fel az árat, úgyannyira, hogy némelykor maga a felesége sem tudta türtőztetni 
magát, és rákiáltott: „Mi az, megbolondultál, te tökfilkó! Máskor potom áron vállal mun-
kát, most meg belebújt az ördög: annyit kér, amennyit ő maga sem ér meg.” Persze Akakij 
Akakijevics tudta, hogy Petrovics nyolcvan rubelért is vállalni fogja, de honnan vegye akár 
ezt a nyolcvan rubelt is? A felét még csak elő lehetne teremteni, a fele vagy talán valamivel 
többecske is majdcsak meglenne, de honnan szerezze meg a másik felét?

De mindenekelőtt az olvasónak meg kell tudnia, honnan teremtődik elő a nyolcvan rubel 
első fele. Akakij Akakijevicsnek megvolt az a jó szokása, hogy minden egyes elköltött rubel 
után félretett egy garast, egy kulcsra járó kis dobozba, amelynek a tetején nyílás volt hasítva, 
hogy beledobhassa a pénzt. Minden fél évben megszámolta az összegyűlt rézpénzt, és ezüst 
aprópénzre váltotta. Így folytatta már régidő óta, s ily módon – jó néhány esztendő leforgása 
alatt – több mint negyven rubelnyi summa gyűlt össze. Így hát a fele már a kezében volt; 
de honnan vegye a másik negyven rubelt? Akakij Akakijevics töprengett-töprengett, és végül 
úgy határozott, hogy szorosabbra kell húzni a szokásos költségeit; legalább egy esztendeig le 
kell mondani az esti teázásról, alkonyatkor nem kell gyertyát gyújtani, és ha mégis csinálnia 
kell valamit, akkor le fog menni a gazdasszony szobájába és annak a gyertyája mellett fog 
dolgozni; ha az utcán jár, minél könnyedébben és óvatosabban kell lépkednie a kockaköve-
ken, csaknem lábujjhegyen, hogy ne koptassa el a csizma talpát időnek előtte; a fehérneműt 
minél ritkábban kell mosásba adni, hogy ne nyűjön el olyan hamar, le kell dobnia, mihelyt 
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hazaér, és egyszál félpamut hálókabátban kell maradnia, amely már nagyon régi volt, de ame-
lyet az idő foga is megkímélt. Meg kell vallani az igazat: eleinte kissé nehéz volt hozzászokni 
ezekhez a korlátozásokhoz, de később mégis megszokta, és úgy ment, mint a karikacsapás, 
sőt azt is megtanulta, hogyan kell koplalni estéről estére; de lelkileg annál dúsabban táplálko-
zott, szüntelen a jövőbeni köpönyeg örök ideáját hordozta gondolataiban. Ettől kezdve mintha 
egész élete tartalmasabbá vált volna, mintha megnősült volna, mintha valaki más is együtt élt 
volna vele, mintha nem lett volna egyedül, hanem valami kedves, bájos élettárs vállalta volna, 
hogy vele együtt halad tovább az élet útján – és ez az élettárs nem volt más, mint az a vastagon 
vattázott, nyűhetetlen, erős bélésű köpönyeg. Elevenebb, sőt szilárdabb jellemű lett, mint 
olyan ember, aki határozott célt tűzött maga elé. Arcáról és viselkedéséből eltűnt a kétség, 
a határozatlanság, egyszóval minden ingadozó, bizonytalan jellemvonás. Olykor tűz lobbant 
fel a szemében, sőt a legvakmerőbb, a legmerészebb gondolatok villantak át agyán: ne tétes-
sen-e nyusztprémet a gallérjára? Eme ábrándok között csaknem szórakozott lett. Egyszer egy 
irat lemásolása közben hajszálon múlt, hogy hibát nem követett el, úgyhogy még éjszaka is 
felkiáltott álmában: „Tyű!”, és szaporán keresztet vetett. Minden hónapban, ha csak egyszer 
is, meglátogatta Petrovicsot, hogy beszéljen vele a köpönyegről, hol volna a legjobb posztót 
vásárolni, milyen színűt vegyenek és milyen árban, s ha kissé gondokba merülten is, de min-
dig elégedetten tért haza, egyre azon járt az esze, hogy végre-valahára mégis elérkezik az ideje, 
amikor mindezt meg fogják vásárolni, és amikor kész lesz a köpönyeg. Az ügy még gyorsab-
ban is haladt, mint várta. Az igazgató – minden várakozás ellenére – nem negyven vagy 
negyvenöt, hanem kereken hatvan rubel jutalmat utalt ki Akakij Akakijevicsnek; megsejtet-
te-e, hogy Akakij Akakijevicsnek köpönyegre van szüksége, vagy csak úgy magától esett a sor-
ja, elég az hozzá, hogy húsz rubel felesleg maradt a zsebében. Ez a körülmény meggyorsította 
a dolog menetét. Még rövid három hónapi koplalás, és Akakij Akakijevicsnek csakugyan 
nyolcvan rubel körül járt az összezsugorgatott pénze. Máskor olyan nyugodt szíve hevesebben 
vert. Mindjárt az első nap elindult Petroviccsal a rőföshöz12. Remek posztót vásároltak; nem 
is csoda, hisz már fél éve folyton ezen törték a fejüket, és alig múlt el hónap, hogy ne mentek 
volna a boltba tájékozódni az árak felől, így aztán maga Petrovics is azt mondta, hogy fino-
mabb posztó nincs a világon. Bélésnek kalikót13 vettek, de olyan jót, olyan sűrűt, hogy Petro-
vics szerint különb a selyemnél, sőt, szinte még mutatósabb és fényesebb is. Nyusztprémet 
nem vásároltak, mert az bizony nagyon drága volt, de helyette a legszebb vadmacskaszőrmét 
választották ki, ami csak volt az üzletben. Olyan szép volt az, hogy messziről bármikor nyuszt-
nak lehetett nézni. Petrovics összesen vagy két hétig vesződött a köpönyeggel, mert sok tűz-
delnivaló volt rajta, különben hamarább elkészült volna vele. Tizenkét rubelt kért a mun káért 
– olcsóbban sehogy se lehetett megszámítani: hisz igazán mindent selyemmel, kettős apró 
öltéssel varrt, és minden varraton végigment a fogával, kiegyengetve a különféle ráncolódáso-
kat. Ez… bizony már nehéz volna megmondani pontosan, melyik napon történt, de az biz-
tos, hogy az a nap Akakij Akakijevics életének legünnepélyesebb napja volt, amikor Pet ro vics 
végre-valahára elhozta a köpönyeget. Reggel hozta, éppen akkor, amikor Akakij Akakijevics-
nek a hivatalba kellett indulnia. Soha jobbkor nem jöhetett volna a köpönyeg, mert már 
eléggé szigorú fagyok jártak, és szemmel láthatóan még cudarabb hideg fenyegetett. Petrovics 

12   rőfös: méterárus
13   kalikó:  erős, fényesre kikészített textil, bélésanyag
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pontosan úgy állított be a köpönyeggel, ahogy egy jó szabóhoz illik. Arcán olyan fontoskodó 
kifejezés ült, amilyet Akakij Akakijevics még sohasem látott. Mintha teljes mértékben átérez-
te volna, hogy nem kis dolgot művelt, és a maga személyén mutatta meg, hogy ég és föld 
a különbség ama szabók között, akik csak új bélést tesznek egy ócska köpönyegbe vagy átpo-
fozzák valahogy, meg azok között, akik vadonatújat varrnak. Kivette a köpönyeget abból 
a  hatalmas zsebkendőből, amelyben idehozta: a kendő olyan tiszta volt, mint a patyolat; 
Petrovics szépen összehajtogatta és zsebre dugta későbbi használat céljából. Amikor kivette 
a köpönyeget, nagyon büszkén nézegette és két kézzel tartva, roppant ügyesen Akakij Akaki-
jevics vállára dobta. Aztán megrángatta hátul, felülről lefelé lelapogatta a tenyerével, és kissé 
kinyitva, szépen ráncba szedte a köpönyeget. Akakij Akakijevics, mint megfontolt ember, 
az ujját is ki akarta próbálni. Petrovics szépen feladta neki – kiderült, hogy ujjban is kifogás-
talan. Szóval bebizonyosodott, hogy a köpönyeg remek, és éppen idejére lett kész. Petrovics 
ez alkalommal nem mulasztotta el megjegyezni, hogy csak azért vállalta ilyen olcsón, mert kis 
utcában lakik és cégére nincs, no meg azért, mert régóta ismeri Akakij Akakijevicset; a Nyevsz-
kij Proszpekten csak a varrásért elkértek volna tőle vagy hetvenöt rubelt. Akakij Akakijevics 
nem akart erről vitatkozni Petroviccsal, de még hallani se szerette azokat a borsos összegeket, 
amelyekkel Petrovics úgy szeretett hetvenkedni. Kiegyenlítette a tartozását, megköszönte, 
és új köpönyegében azonnal indult a hivatalba. Petrovics utána ment, és az utcán megállva 
még sokáig nézte a köpönyeget mind messzebbről, azután szándékosan átment a túlsó oldal-
ra, hogy egy görbe sikátoron körülkerülve megint kijusson az utcára, és még egyszer szemügy-
re vegye a köpönyeget a másik oldalról, azaz egyenesen szemközt is. Ezalatt Akakij Akakije-
vics a legünnepélyesebb hangulatban baktatott a hivatal felé. Minden pillanatban érezte, 
hogy új köpönyeg takarja a vállát, sőt néhányszor még el is mosolyodott a belső gyönyörűség-
től. Csakugyan, e ruhadarabnak két jó tulajdonsága is volt; egyik az, hogy meleg, a másik meg 
az, hogy szép. Nem is látta az utat, egyszer csak a hivatalban szedte össze magát. A kapus 
szobájában levette köpönyegét, megnézte minden oldalról, és a kapus különös gondjaira bíz-
ta. Nem tudni, milyen úton- módon, de a hivatalban mindenki egy csapásra megtudta, hogy 
Akakij Akakijevicsnek új köpönyege van, és a hacuka nincs többé. Abban a pillanatban min-
denki kiszaladt a kapus szobájába, megnézni Akakij Aka ki jevics köpönyegét. Elhalmozták 
szerencsekívánatokkal, üdvözölték jobbról- balról, úgyhogy eleinte csak mosolygott, de később 
már restellte is a dolgot. Amikor köréje tolakodva mindenki azt mondogatta, hogy az új ka-
bátot fel kellene avatni, és hogy legalább rendezzen vacsorát mindnyájuknak, Akakij Akaki-
jevics egészen elveszítette a fejét, nem tudta, mitévő legyen, mit feleljen, hogy mentse ki 
magát. Néhány perc múlva, fülig elpirulva, már-már azt erősítgette, hogy ez egyáltalán nem 
új köpönyeg, hogy így meg úgy, ez csak egy ócska köpönyeg. Végül az egyik hivatalnok, talán 
az irodafőnök helyettese, nyilván azért, hogy megmutassa, ő cseppet sem büszke, és még 
alantasaival is szóba áll, azt mondotta: „No hát akkor majd én adok estélyt Akakij Akakijevics 
helyett, és kérem, hogy fáradjanak el hozzám ma este teára; véletlenül épp ma van a nevem 
napja.” A hivatalnokok természetesen tüstént szerencsét kívántak a helyettes irodafőnöknek és 
szívesen elfogadták a meghívást. Akakij Akakijevics szabódni kezdett, de mindenki úgy 
ráripakodott: ez illetlenség, sőt egyenesen szégyen, gyalázat, hogy sehogyan se tudta magát 
kihúzni a dologból. Egyébként később még jól is esett neki, amikor eszébe jutott, hogy ennek 
révén alkalma lesz estére is sétálni egyet az új köpönyegben. Ez az egész nap a legörvendete-
sebb diadalünnep volt Akakij Akakijevics számára. A legboldogabb hangulatban tért haza, 
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levetette köpönyegét, és óvatosan felakasztotta egy szögre, gyönyörködött még egy sort 
a posztóban, aztán összehasonlítás végett előhúzta a szekrényből a teljesen szétmállott régi 
hacukát. Amikor rátekintett, maga is elnevette magát: ég és föld a különbség! Még ebéd után 
is elmosolyodott, valahányszor eszébe jutott, milyen állapotban van a hacuka. Jókedvűen 
megebédelt, és ebéd után nem fogott hozzá semmiféle irat lemásolásához sem, hanem egy 
kissé ellustálkodott az ágyon, amíg be nem sötétedett. Akkor nem húzta- halasztotta sokat 
a dolgot, felöltözött, vállára vette a köpönyeget és kiment az utcára. Sajnos, nem tudjuk 
megmondani, hol is lakott a vendéglátó hivatalnok: emlékezetünk kezd egyre jobban cser-
benhagyni bennünket, és minden, ami csak van Pétervárott, minden utca és ház úgy egybe-
mosódott, összezava rodott a fejünkben, hogy nagyon nehezen lehet onnan előszedni vala-
mit a rendes formájában.

Volt, ahogy volt, annyi bizonyos, hogy a hivatalnok a város legszebb részében lakott, vagyis 
eléggé messzire Akakij Akakijevicstől. Eleinte néhány néptelen, homályos utcán kellett ke-
resztül haladnia, de minél közelebb ért a hivatalnok lakásához, az utcák annál élénkebbek, 
népesebbek és világosabbak lettek. Egyre sűrűbben tünedeztek fel járókelők; szépen felöl-
tözött hölgyekkel találkozott, hódprémes gallérú férfiak kerültek az útjába, ritkábbak lettek 
a ványkák14 rácsos faszánkóikon, amelyekbe aranyozott fejű szegek voltak verve, viszont egyre 
gyakrabban bukkantak elő a málnaszín bársonysapkás, jóvágású bérkocsisok, medvebőr taka-
rós, lakkozott szánjaikkal, és cifra bakos kocsik repültek végig az utcán, csak úgy csikorgott 
a  hó kerekeik alatt. Akakij Akakijevics mindezt úgy nézte, mint valami újdonságot. Már 
több éve nem járt ki esténként az utcára. Kíváncsian állt meg egy képszalon kivilágított kira-
katánál, hogy jobban megnézze azt a képet, amely egy gyönyörű nőt ábrázolt, amint éppen 
levetette cipőjét, és ily módon csupaszon mutogatta formás kis lábát, a háta mögött a másik 
szoba ajtaján kidugta a fejét valami oldalszakállas férfi, akinek hetyke spanyolszakáll fityegett 
az ajka alatt. Akakij Akakijevics megcsóválta a fejét, és elmosolyodott. Aztán továbbhaladt a 
maga útján. Miért mosolygott, azért-e, mert valami eddig egészen ismeretlen dologra buk-
kant, de ami iránt mégis mindenkiben marad némi érzék, vagy pedig sok más hivatalnokhoz 
hason lóan a következőket gondolta magában: „No hát, ezek a franciák! Szó ami szó, ha már 
egyszer kedvük szottyan valamire, hát akkor aztán…” De nagyon lehetséges, hogy nem is ezt 
gondolta magában, hisz nem lehet belebújni az ember lelkébe és kifürkészni mindent, amit 
csak gondol. Végre odaért ahhoz a házhoz, amelyikben a helyettes irodafőnök lakott. A he-
lyettes irodafőnök nagylábon élt: a lépcsőházban lámpás világított. A lakás az első emeleten 
volt. Amikor Akakij Akakijevics belépett az előszobába, a padlón egész sor sárcipőt látott. 
A szoba közepén egy gőzgomolyokat pöfögő, zubogó szamovár állt. A fogasokon minde-
nütt palástok, köpönyegek lógtak, amelyek közt a hód prémgalléros vagy a bársonyhajtókás 
se volt ritka. A szobából zajos beszélgetés hallatszott, amely még harsányabbá, világosabban 
érthetővé vált, amikor kinyílt az ajtó, és kijött egy lakáj tálcával, amely tele volt üres poharak-
kal; volt rajta még egy tejszíneskanna és egy kétszersülteknek való kosárka is. A tisztviselők 
nyilván már régen egybegyűltek és ki-ki felhörpintette az első pohár teát. Akakij Akakijevics 
saját ke zűleg felakasztotta köpönyegét a fogasra, és bement a szobába. Egyszerre tűntek sze-
mébe a gyertyák, a hivatalnokok, a pipák, a  kártyaaszta lok, és egymásba keveredve ütötte 
meg fülét a mindenfelől hangzó sebes terefere, meg az ide-oda tologatott székek zaja. Nagyon 

14   ványkák:  a bérkocsisok gúnyneve
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ügyetlenül, tétován állt meg a szoba közepén és igyekezett kitalálni, mit is kell csinálnia. De 
már észrevették, nagy üdvrivalgással fogadták és azonnal kitódult mindenki az előszobába, 
hogy szemügyre vegye a köpönyeget. Akakij Akakijevics egy kissé restelkedett, zavarba jött 
ugyan, de nyíltszívű ember lévén, nem tudta leplezni örömét, amikor látta, mennyire dicséri 
a köpönyegét mindenki. Aztán persze mindenki faképnél hagyta őt is, meg a köpönyeget 
is, és ahogy szokás – a vendégek visszaültek a kártyaasztalok mellé. A lárma, a csevegés és a 
vendégsereg – mind- mind olyan furcsa volt Akakij Akakijevicsnek. Egyszerűen nem tudta, 
hogyan viselkedjék, hova tegye kezét-lábát meg egész testét. Végül is letelepedett a játékosok 
mellé, kibicelt nekik, hol egyiknek, hol másiknak az arcába bámult, és bizonyos idő múlva 
ásítozni kezdett, az az érzése támadt, hogy unatkozik, annál is inkább, mert már rég elmúlt 
az az idő, amikor ő nyugovóra szokott térni. Búcsút akart venni a házigazdától, de nem 
engedték el, mondván, hogy az új köpönyeg örömére mindenkinek okvetlen innia kell egy-
egy serleg pezsgőt. Egy óra múlva felszolgálták a hússalátából, borjúsültből, pástétomból, 
cukrászsüteményből és pezsgőből álló vacsorát. Akakij Akakijevicsbe beleerőltettek két serleg 
pezsgőt, minek utána sokkal rózsásabbnak látta a világot, de mégse ment ki a fejéből, hogy 
már tizenkét óra van, s ideje volna hazaballagni. Hogy a házigazda valamilyen furfanggal 
vissza ne marasztalja, kiosont a szobából, az előszobában megkereste köpönyegét, amely nem 
kis sajnálatára a padlón hányódott, kirázta, leszedte róla a pelyhet és más effélét, felöltötte s 
leballagott a lépcsőn az utcára. Az utcán még mindig világos volt. Egyik-másik szatócsüzlet15 
– a cselédek és más egyéb ilyen emberek állandó klubja – nyitva volt, más üzletekből pedig, 
amelyeket már bezártak, hosszú fénysugár szűrődött ki az ajtó résén, jelezve, hogy még nem 
oszlott szét a társaság, és a szobalányok vagy inasok még nem értek végére a tereferének meg a 
pletykának, miközben gazdáik még csak nem is sejtik, hol töltik az időt. Akakij Akakijevics jó-
kedvűen baktatott hazafelé, sőt – maga se tudta, miért – hirtelenjében majdnem utána szaladt 
egy hölgynek, aki úgy iramodott el mellette, mint a villám, és akinek minden testrésze olyan 
különösen mozgott. De tüstént megállt, és ismét nagyon csendesen indult tovább, s maga is 
csodálkozott, hogyan kerekedett kedve úgy nekiiramodni. Nemsokára néptelen, hosszú ut-
cák húzódtak előtte, amelyek még nappal se valami barátságosak, este pedig annál kevésbé. 
Most ezek az utcák még magányosabbak, még néptelenebbek lettek. Az utcai lámpák egyre 
gyérebben pislákoltak; úgy látszik, ide már kevesebb olaj jutott; faházak, deszkakerítések kö-
vetkeztek, sehol egy lélek, csak a hó csillámlott az utcákon, meg a szendergő, alacsony viskók 
lezárt ablaktáblái feketéllettek. Egyre közelebb ért ahhoz a helyhez, ahol végtelennek látszó 
tér szakította ketté az utcát. A túlsó oldalon álló házak alig-alig látszottak, és az egész tér olyan 
volt, mint valami félelmetes sivatag.

Messzire, isten tudja hol, parányi fény pislákolt valami bódéban, amely mintha a világ vé-
gén állt volna. Akakij Akakijevics jókedve itt valahogy feltűnően megcsappant. Önkéntelenül 
is inába szállt a bátorság, amikor nekivágott ennek a térnek, mintha szíve előre sejtette volna, 
hogy valami nemszeretem dolog történik. Szétnézett: sötétség tengere vette körül mindenfe-
lől. „Jobb, ha nem nézegetek semerre” – gondolta és behunyt szemmel haladt tovább. Amikor 
kinyitotta szemét, hogy megtudja, messze van-e még a tér túlsó széle, hirtelen azt vette észre, 
hogy emberek állnak az orra előtt, de pontosan nem tudta megállapítani, kicsodák-micsodák. 
Köd szállt a szemére és mellében riadtan vert a szíve.

15   szatócsüzlet:  közszükségleti cikkeket áruló kisebb vegyeskereskedés
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– Hisz ez az én köpönyegem! – szólalt meg az egyik mennydörgő hangon, és galléron ra-
gadta Akakij Akakijevicset.

Már-már segítségért kiáltott, mikor a másik egészen a szájához nyomta hivatalnokfej nagy-
ságú öklét.

– No, most kiabálj! – dörmögte.
Akakij Akakijevics csak azt érezte, hogy lehúzzák róla a köpönyeget, térddel rúgnak egyet 

rajta; hanyatt vágódott a hóba, és többé már semmit sem érzett. Néhány perc múlva magá-
hoz tért, lábra állt, de akkorra azok már kámforrá váltak. Érezte, hogy nagyon hideg van itt, 
ezen  a puszta téren, és nincs rajta köpönyeg. Kiabálni kezdett, de úgy tetszett, mintha 
a hangjának esze ágában sem lett volna a tér széléig elszállni. Szakadatlan, kétségbeesett ki-
áltozással futásnak eredt a téren keresztül a bódé felé, amely mellett egy éjjeliőr állt és ala-
bárdjára támaszkodva kíváncsian nézte, miféle szerzet szalad feléje messziről olyan éktelen 
kiabálással. Akakij Akakijevics odafutott hozzá, s fuldokló hangon kezdte pirongatni, hogy 
csak alszik, semmire se vigyáz és nem látja, hogyan fosztják ki az embert. Az őr azt felelte, 
hogy ő ugyan semmit se látott, csak azt, hogy a tér közepén megállította két ember, de azt 
gondolta, hogy Akakij Akakije vics barátai voltak, és ahelyett, hogy itt veszekszik vele, in-
kább a rendőrfelügyelőhöz menjen el reggel, az majd kinyomozza, ki rabolta el a köpönye-
get. Akakij Akakijevics teljesen ziláltan szaladt haza: a halántékán és tarkóján gyéren ácsorgó 
hajszálai összevissza kócolódtak; oldala, melle, egész nadrágja csupa hó volt. Vén háziasszo-
nya, mihelyt meghallotta az éktelen dörömbölést az ajtón, gyorsan kiugrott az ágyból, 
és csak fél lábát érkezett papucsba dugni, úgy rohant ajtót nyitni, csupa szeméremből össze-
fogva mellén a hálóinget; de amikor kinyitotta az ajtót, hátratántorodott, hogy ilyen feldúlt 
állapotban látja viszont Akakij Akakijevicset. Amikor pedig elmesélte, mi történt vele, 
az  öregasszony összecsapta kezét és azt mondotta, hogy egyenest a kerületi rendőrkapitány-
hoz kell mennie, mert az őrsparancsnok becsapja, az csak ígérget, de folyton húzni-halaszta-
ni fogja az ügyet; legjobb, ha egyenest a kerületi kapitányhoz megy, az még ismerőse is neki, 
mert Anna, a finn lány, aki azelőtt mint szakácsnő szolgált őnála, most dajkának szegődött 
a kerületi kapitányékhoz. Gyakran látja magát a kerületi kapitányt is, amint elkocsikázik 
a  házuk előtt; minden vasárnap templomba jár, imádkozik, no meg olyan derűsen néz min-
denkire – mindebből látnivaló, hogy csakis jó ember lehet. Miután Akakij Akakijevics vé-
gighallgatta ezt a következtetést, nagy bánatosan szobájába vánszorgott, és hogy hogyan 
töltötte ott az éjszakát, azt annak megítélésére bízom, aki valamelyest bele tudja képzelni 
magát felebarátja helyzetébe. Másnap reggel korán elindult a rendőrkapitányhoz, de azt 
mondták, hogy alszik; elment tíz órakor is, megint azt mondták: alszik. Amikor tizenegy 
felé beállított, azt a feleletet kapta, hogy már nincs otthon. Erre ebédidő tájon ment el újból, 
de a fogadószobában ülő írnokok semmi szín alatt se akarták beereszteni, és mindenáron ki 
akarták szedni belőle, milyen ügyben jött, mi a baja, és mi történt. Akakij Akakijevics – éle-
tében először – a sarkára akart állni és kereken megmondta: személyesen kell beszélnie a ke-
rületi kapitánnyal, és ne merjék őt elutasítani, mert hivatalos ügyben jött, és ha ő panaszt 
tesz, akkor majd megkapják a magukét. Ez ellen semmit se mertek szólni az írnokok, és egyi-
kük ment is, hogy kihívja a kapitányt. Az rendkívül furcsán fogadta a köpönyegrablás törté-
netét. Ahelyett, hogy az ügy fő pontjára fordította volna figyelmét, olyasmi felől kezdte 
faggatni Akakij Akakijevicset, hogy miért ment olyan későn haza; nem bordélyházba tért-e 
be, nem ott időzött-e olyan sokáig; úgyhogy Akakij Akakijevics egészen zavarba jött és kitá-



69

NYIKOLAJ VASZILJEVICS GOGOL

molygott a kapitány szobájából, azt se tudta, lesz-e kellő folyása a köpönyegügynek, vagy 
sem. Egész nap nem volt hivatalban (világéletében ekkor fordult elő először). Másnap halál-
sápadtan, ócska hacukájában állított be, amely most még siralmasabbnak festett. A kö-
pönyegrablási história sokakat megrendített, noha akadtak olyan hivatalnokok, akik még 
ezúttal sem mulasztották el, hogy gúnyt űzzenek Akakij Akakijevicsből. Nyomban el is ha-
tározták, hogy gyűjtést rendeznek a javára, de nevetséges semmiség gyűlt össze, mert a hiva-
talnokok már úgyis sokat költöttek. Ugyanis már előbb megrendelték az igazgató arcképét, 
sőt egy könyvet is, amelyet az irodafőnök, a szerző jó barátja, varrt a nyakukba – így aztán 
igen csekélynek bizonyult az összeg. Valaki csupa részvétből rászánta magát, hogy legalább 
jó tanáccsal segít Akakij Akakijevicsen: azt javasolta neki, hogy ne is menjen az őrsparancs-
nokhoz, megtörténhet ugyan, hogy az, ki akarván érdemelni feletteseinek elismerését, vala-
milyen úton-módon valóban előkeríti a köpönyeget, de az akkor is a rendőrségen marad, ha 
ő nem tudja felmutatni a törvényben előírt bizonyítékokat, miszerint a köpönyeg valóban 
az övé; az lesz a legjobb, ha egy tekintélyes személyhez fordul, és hogy ez a tekintélyes személy 
– miután kapcsolatot teremt és ír annak, akinek kell – kikényszerítheti az ügy sikeresebb 
folyását. Nem volt mit tenni, Akakij Akakijevics rászánta magát, hogy elmegy a tekintélyes 
személyhez. Hogy pontosan milyen volt s miben állt e tekintélyes személy tisztsége, az még a 
mai napig sem ismeretes. Tudni kell, hogy ez a tekintélyes személy csak nemrég lett jelenté-
keny személlyé, és azelőtt csupán jelentéktelen személy volt. Egyébként az ő állását most sem 
tekintették jelentékenynek más jelentékenyebbekéhez viszonyítva. De még mindig akadnak 
olyan körök, amelyek számára mégis jelentékeny az, ami mások szemében jelentéktelen. 
Egyébiránt ő sok más eszközzel igyekezett még tekintélyesebbé tenni magát, elrendelte, 
hogy alárendeltjei már a lépcsőnél fogadják, amikor hivatalába érkezik, parancsba adta, 
hogy senki se merészkedjék a színe elé csak úgy egyenest, hanem minden a  legszigorúbb 
rendben haladjon: a kollégiumi regisztrátor tegyen jelentést a kormányzói titkárnak, a kor-
mányzói titkár a címzetes tanácsosnak vagy másnak, ahogy éppen adódik a dolog, és csak így 
kerüljön eléje az ügy. Szent Oroszországban annyira megfertőzött mindenkit az utánzási 
hóbort, hogy mindenki a feljebbvalóját majmolja és utánozza. Azt beszélik, hogy egy címze-
tes tanácsos, amikor megtették egy különálló kis iroda vezetőjévé, nyomban elkerített magá-
nak egy külön kis zugot, amelyet „kancelláriának” nevezett ki és holmi vörösgalléros, paszo-
mányos szolgákat állított az ajtó mellé, akik ajtót nyitottak minden jövevénynek, bár 
a „kancelláriába” egy közönséges íróasztalt is csak nagy üggyel-bajjal tudtak betenni. A tekin-
télyes személy modora és viselkedése komoly és méltóságteljes, de nem valami bonyolult volt. 
Rendszerének alapját a szigorúság alkotta. „Szigorúság, szigorúság és szigorúság” – szokta 
mondani, és az utolsó szónál rendszerint sokatmondóan nézett az arcába annak, akivel ép-
pen beszélt. Erre egyébként semmi sem adott okot, mert hiszen az a tíz hivatalnok, aki iro-
dájának egész kormányzó gépezetét alkotta, anélkül is kellőképpen be volt gyulladva. 
Ha messziről meglátták őt, abbahagyták a munkájukat és vigyázzban állva várták meg, amíg 
a főnök végigmegy a szobán. Alárendeltjeivel való társalgásából csak úgy áradt a szigorúság, 
és jóformán csak három mondatból állt az egész: „Hogyan merészel ön? Tudja maga, kivel 
beszél? Tisztában van maga azzal, hogy ki áll maga előtt?” Egyébként jólelkű ember volt, 
barátai iránt kedves és előzékeny; de a tábornoki rang egészen kizökkentette a rendes kerék-
vágásból. Miután megkapta a tábornoki rangot, valahogy meggabalyodott, kiesett a szerepé-
ből, és egyáltalán nem tudta, hogyan viselkedjék. Ha egyenrangúakkal hozta össze a vélet-
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len, olyan rendes ember volt, hogy nem is kell különb, sőt, sok tekintetben még elég okosnak 
is bizonyult, de mihelyt olyan társaságba került, ahol akárcsak egy fokkal alacsonyabb rangú 
emberek is voltak, akkor valósággal olyan volt, mint valami fajankó: szavát sem lehetett 
venni és állapota fölöttébb szánalomkeltő volt, kivált mert maga is érezte, hogy sokkal, de 
sokkal jobban el tudná tölteni az időt. Olykor lehetett látni a szemén, hogy nagyon szeretett 
volna belekapcsolódni valami érdekes beszélgetésbe vagy belevegyülni valamelyik csoportba, 
de mindig megtorpant arra a gondolatra: nem lesz-e ez túlságosan sok az ő részéről, nem 
lesz-e ez nagyon bizalmas, és nem fogja-e csorbítani tekintélyét. E meggondolás következté-
ben megmaradt örökké ebben a hallgatag állapotban és csak néha bökött ki egy-két egyszó-
tagos szót; ily módon abba a hírbe került, hogy a legunalmasabb ember a kerek világon. 
Ehhez a tekintélyes személyhez állított be a mi Akakij Akakije vicsünk, mégpedig a legalkal-
matlanabb időben, a legrosszabbkor a maga szempontjából, viszont a legjobbkor a tekinté-
lyes személy szempontjából. A tekintélyes személy éppen szobájában tartózkodott, és na-
gyon vidáman beszélgetett néhány órával ezelőtt érkezett régi jó ismerősével, gyermekkori 
pajtásával, akivel már évek óta nem találkozott. Ekkor jelentették neki, hogy valami Bas-
macskin keresi. „Ki fia-borja az?” – kérdezte kurtán. „Valami hivatalnokféle” – válaszolták 
neki. „Ahá! No, csak várjon, most nincs időm” – mondotta a tekintélyes személy. Meg kell 
mondani, hogy a tekintélyes személy szava szemenszedett hazugság volt: volt ideje bőven, 
már rég kibeszélgették magukat a barátjával, és már régóta igen hosszú szünetekkel nyújtot-
ták a társalgást, enyhén megpaskolták egymás combját, mondván: „Így hát úgy, Ivan Abra-
movics!” – „Biz’ úgy, Sztyepan Varlamovics!” – de mégis megvárakoztatta a kishivatalnokot, 
hogy megmutassa rég nyugalomba vonult és otthon falujában élő barátjának, mennyit vára-
koznak a hivatalnokok az ő előszobájában. Végre, amikor már eleget csevegtek, jobban 
mondva eleget hallgattak, és elszívták szivarjukat hátrahajtható hátú, kényelmes karosszé-
kükben, akkor végre, mintegy váratlanul, eszébe jutott a dolog, és odaszólt a titkárának, aki 
a jelentésre előkészített iratokkal az ajtónál állt: „Ah, igen, igen, azt hiszem, odakint ácsorog 
egy hivatalnok, mondja meg neki, hogy bejöhet!” Amikor megpillantotta Akakij Akakijevics 
alázatos arcát és ócska egyenruháját, odafordult hozzá és érdes, kemény hangon azt kérdezte 
tőle: „Mi kell magának?” Ezt a modort már jó előre betanulta; magára zárkózva a szobájá-
ban, tükör előtt tanulgatta egy héttel azelőtt, hogy elnyerte a tábornoki rangot és jelenlegi 
állását. Akakij Akakijevics már előre kellőképpen megszeppent, kissé zavarba is jött, és 
amennyire csak tudta, amennyire nyelve engedte – az „izé” szócskának a rendesnél is sűrűbb 
betoldásával –, elmagyarázta, hogy a köpönyeg egészen új volt, és most embertelen módon 
elrabolták, és hogy azért fordult őhozzá, hogy valahogy, izé, írjon pár sort a rendőrfőnök 
úrnak vagy valaki másnak, és keríttesse elő a köpönyegét. A tábornok – nem tudni,  
miért – nagyon bizalmaskodónak találta ezt a modort.

– Hogyhogy, tisztelt uram – szólt érdesen –, nem tudja, mi a rend? Hová tolakodott ön, 
nem ismeri az ügymenetet, mi? Magának először is kérvényt kellett volna beadnia ebben az 
ügyben az iktatóba. A kérvény az irodafőnökhöz, aztán az osztályfőnökhöz került volna, aki 
továbbadta volna a titkáromnak, a titkárom pedig elém terjesztette volna…

– De méltóságos uram – mondta Akakij Akakijevics és igyekezett összeszedni egész gyű-
szűnyi bátorságát, ami csak volt még benne, de ugyanakkor érezte, hogy szörnyen verej-
tékezik –, azért bátorkodtam méltóságodat terhelni, mert a titkárok… az megbízhatatlan 
népség…
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– Micsodaaa? – szörnyülködött a tekintélyes személy. – Honnan vesz magának ekkora vak-
merőséget? Honnan szedi az ilyen ötleteket? Micsoda lázadó szellem terjedt el mostanában 
a fiatalemberek között a feljebbvalóikkal, főnökeikkel szemben!

A tekintélyes személy, úgy látszik, nem vette észre, hogy Akakij Akakijevics már jóval 
túljárt az ötvenen, következésképp legfeljebb csak viszonylagosan lehetett fiatal embernek 
nevezni, vagyis csak ahhoz viszonyítva, aki már elmúlt hetvenéves is.

– Tudja maga, kinek mondja ezt? Tisztában van azzal, hogy ki áll maga előtt? Tisztában van 
vele? Tisztában van vele, kérdem én öntől. – Még dobbantott is, és olyan magasra kanyarítot-
ta erős hangját, hogy bizony más is megszeppent volna, nemcsak Akakij Akakijevics. Szegény 
feje megdermedt, inogni kezdett, egész testében remegett, és sehogy se bírt megállni a lábán: 
ha két altiszt oda nem szalad hozzá, hogy megkapja, bizonyára a padlóra zuhan. Csaknem 
holtraváltan vitték ki. A tekintélyes személy pedig nagyon meg volt elégedve azzal, hogy a ha-
tás minden várakozást felülmúlt, és teljesen megmámorosodott attól a gondolattól, hogy az 
ő szavától még el is ájulnak az emberek; barátjára sandított, hogy lássa, mi a véleménye erről 
az esetről, és nem minden elégedettség nélkül tapasztalta, hogy barátja a legbizonytalanabb 
állapotban volt, sőt már ő maga is bizonyos félelmet érzett.

Akakij Akakijevics egyáltalán nem emlékezett rá, hogyan ment le a lépcsőn, hogyan jutott 
ki az utcára. Nem érezte se kezét, se lábát. Világéletében sem ripakodott rá még ilyen kemé-
nyen egyetlen tábornok sem, kivált idegen! Száját is nyitva felejtette és a járdáról letérve ban-
dukolt az utcákon a süvöltő hóviharban; a szél – jó pétervári szokás szerint – mind a négy 
világtáj felől, minden mellékutcából fújta. Egy szempillantás alatt meghűtötte a torkát, 
és mire hazaténfergett, már egy árva szót sem bírt kinyögni. Tetőtől talpig megdagadt a teste 
– ágynak esett. Ilyen erős hatása van néha az alapos dorgálásnak! Másnapra magas láz tört 
ki rajta. Hála a pétervári éghajlat nagylelkű támogatásának, a betegség lefolyása gyorsabb 
volt, mint várni lehetett volna. Mire megjelent az orvos és megtapogatta az ütőerét, már 
semmi tennivalót sem talált, legfeljebb meleg borogatást rendelhetett, azt is csak azért, hogy 
a beteg ne maradjon az orvostudomány jótékony segítsége nélkül, egyébként már akkor 
kereken megmondta, hogy semmi szín alatt sem fogja egy-két napnál tovább húzni. Ezután 
odafordult a háziasszonyhoz, és azt mondta neki: „Maga pedig, anyókám, ne fecsérelje hiába 
az időt, tüstént rendeljen egy fenyőfa koporsót, mert a tölgyfából való túl drága lesz neki.” 
Hallotta-e Akakij Akakijevics ezeket a számára oly végzetes szavakat vagy nem, s ha hallotta, 
megrendítő hatást tettek-e rá ezek a szavak vagy sem, sajnálta-e a maga nyomorúságos életét 
vagy sem – mindezt nem tudjuk, mert Akakij Akakijevics egész idő alatt félrebeszélt és lázas 
volt. Szakadatlanul lázálmok lebegtek előtte, egyik furcsább volt, mint a másik: hol Petro-
vicsot látta és olyan köpönyeget rendelt nála, amelyiken fortélyos csapda is van a tolvajok 
ellen; hol úgy rémlett neki, hogy a tolvajok az ágya alatt bujkálnak, és minden pillanatban 
hívogatta a háziasszonyát, hogy az egyik tolvajt, aki a takaró alá merészkedett, húzza ki. 
Néha azt kérdezte, minek lóg itt az ócska hacuka, amikor neki új köpönyege van, máskor 
úgy rémlett neki, hogy a tábornok előtt áll, éppen a derekas fejmosást hallgatja és folyton 
azt hajtogatja: „Bocsánat, méltóságos uram”, végül hébe- hóba olyan cifrán elkáromkodta 
magát, olyan trágár szavakat kiabált, hogy a vénasszony nem győzte a keresztet vetni, mert 
világéletében sem hallott semmi effélét Akakij Akakijevics szájából, annál is inkább, mert 
ezek a szavak közvetlenül a „méltóságos uram” megszólítás után következtek. Később telje-
sen értelmetlen zagyvaságot beszélt, amiből nem lehetett megérteni egy mukkot se, csak azt 
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hámozhatta ki az ember, hogy zavaros gagyogása és gondolatai szüntelenül a köpönyeg körül 
forogtak. Szegény Akakij Akakijevics végül kilehelte lelkét. Sem szobáját, sem holmijait 
nem pecsételték le, mert először is nem voltak örökösök, másodszor nagyon kevés hagyaték 
maradt, nevezetesen egy csomó lúdtoll, huszonöt ív kincstári fehér papír, három pár zokni, 
két-három gomb, amelyek már rég leszakadtak a nadrágról, no meg az olvasó előtt már is-
meretes hacuka. Kié lett mindez, csak az Isten tudja, bevallom, meg se kérdeztem attól, aki 
elmondta ezt az esetet. Akakij Akakijevicset kivitték a temetőbe, és elhantolták. És Pétervár 
Akakij Akakijevics nélkül maradt, mintha sohase lett volna benne Akakij Akakijevics. El-
tűnt, nyoma se maradt annak a lénynek, akit senki se védett meg soha, aki senkinek se volt 
kedves, senkinek se volt érdekes, aki még a természetbúvár figyelmét se vonta magára, bár az 
nem mulasztja el, hogy tűjére tűzze a közönséges házilegyet, és mikroszkóp alatt vizsgálgas-
sa; eltűnt az a lény, aki béketűréssel viselte az irodai gúnyolódásokat, aki elköltözött ebből 
az árnyékvilágból anélkül, hogy valami rendkívülit is cselekedett volna, de aki előtt – noha 
csak élete legvégén – mégis megjelent a  jótékony fényes tündér egy köpönyeg alakjában, 
hogy megélénkítse egy pillanatra szegényes életét, és akire azután olyan elviselhetetlenül 
zúdult rá a szerencsétlenség, ahogy lecsap e világ hatalmasainak fejére is! Elhalálozása után 
néhány nappal egy altisztet küldtek a lakására azzal a paranccsal, hogy azonnal jelentkezzék: 
a főnöke követeli. De az altisztnek dolgavégezetlen kellett visszakullognia, és azt a választ 
hozta, hogy Akakij Akakijevics többet nem jöhet. Mikor megkérdezték, miért, így fejezte 
ki magát: „Hát csak, mert meghalt, negyednapja el is temették!” Így szereztek tudomást az 
ügyosztályon Akakij Akakijevics haláláról, és másnap már új hivatalnok ült a helyén, aki ter-
metre sokkal magasabb volt, de már nem olyan egyenes kézírással, hanem sokkal görbébben 
és kajlábban vetette papírra a betűt.

De ki gondolta volna, hogy ezzel még nem szakadt vége Akakij Akakijevics pályafutásá-
nak, hogy a végzet rendeléséből néhány napig élnie kell, halála után még nagy botrányo-
kat kell csapnia, mintegy kárpótlásul soha figyelemre nem méltatott életéért? De mégis 
így történt, minek következtében szerény kis történetünk váratlanul fantasztikus befejezést 
nyer. Pétervárott egyszerre csak városszerte az a hír járta, hogy a Kalinka-hídnál és még 
messze lejjebb is, meg-megjelenik mostanában éjjelenként egy halott, elrabolt köpönye-
gét kereső hivatalnok képében, és elrablott köpönyege visszaszerzésének örve alatt rangra 
és címre való tekintet nélkül mindenkiről leráncigál mindenféle köpönyeget, akár macs-
ka- vagy hódprémmel, akár mosómedve-, róka- vagy medvebőrrel, avagy vattával bélelt 
legyen is, egyszóval: bármiféle szőrméből és bőrből készült légyen is, amit csak kieszel-
tek az emberek, hogy eltakarják a  takarnivalójukat. Az ügyosztály egyik hivatalnoka tu-
lajdon két szemével látta a halottat, és rögtön ráismert Akakij Akakije vicsre, de ettől any-
nyira inába szállt a bátorsága, hogy futásnak eredt, ahogyan csak a lába bírta, így aztán 
nem is tudta jól szemügyre venni, csak azt látta, hogy messziről megfenyegette az ujjával. 
Mindenfelől szakadatlanul özönlött a panasz, hogy nemcsak a címzetes tanácsosok vál-
la meg háta – mert az még csak hagyján! –, hanem az udvari tanácsosoké is ki van téve 
a tökéletes meghűlés veszélyének a gyakori köpönyeglehúzás miatt. A rendőrségen kiad-
ták a rendelkezést, hogy a halottat élve vagy halva, de mindenáron kézre kell keríteni és 
elrettentő példaképpen a legszigorúbban meg kell büntetni: hát ez kis híján sikerült is. 
Az  egyik városnegyed éjjeliőre a Kirjuskin utcában már-már galléron ragadta a halottat, 
ott, a gaztett színhelyén, amikor éppen megtámadott egy nyugalomba vonult zenészt – aki 
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annak idején fuvolán játszott –, és leráncigálta róla daróckabátját. Amikor nyakon csípte, 
odakiáltotta két másik bajtársát, rájuk bízta a halottat, hogy fogják egy darabig, ő maga 
pedig a csizmaszárba nyúlt, csak egy pillanatra, hogy elővegye onnan nyírfaháncsból való 
burnótszelencéjét, és felfrissítse életében még soha olyan cudarul meg nem dermedt orrát.  
De a burnót – úgy látszik – olyanfajta volt, hogy még a halott se bírta elviselni: az éjjeliőr 
– ujjával befogva a jobbat – még nem is érkezett a bal orrlyukával felszippantani egy fél ma-
rékra valót, amikor a hulla akkorát tüsszentett, hogy mindhármójuknak a szemét telefröcs-
csentette. Amíg ők öklüket a szemükhöz emelték, hogy megtöröljék, a halott szőrén-szálán 
eltűnt, úgyhogy jószerint azt se tudták: csakugyan a kezükben volt-e vagy sem. Ettől fogva 
az éjjeliőrök úgy iszonyodtak a hulláktól, hogy még az élőket is féltek elcsípni, és csak mesz-
sziről kurjongatták: „Hé, eredj dolgodra!” A hivatalnok hullája pedig már a Kalinka-hídon 
túl is fel-felbukkant, és nem kis rémületet keltett az ijedős természetű emberekben.

No de mi teljesen a faképnél hagytuk azt a tekintélyes személyt, pedig valójában aligha-
nem ő volt az oka, hogy egyébként elejétől végig színigaz történetünk fantasztikus irányba 
csapott. Először is, igazságérzetünk megköveteli, hogy elmondjuk: a tekintélyes személy 
nem sokkal szegény, tönkre silányított Akakij Akakijevics távozása után valami szánalom-
félét érzett. A  részvét nem volt számára ismeretlen érzés, sok nemes indulat előtt nyitva 
állt szíve kapuja, bár a rangja igen gyakran nem engedte megnyilvánulni ezeket a nemes 
indulatokat. Mihelyt kilépett dolgozószobájából a látogató, a tekintélyes személy töpren-
geni kezdett szegény Akakij Akakijevics esetén. Attól fogva csaknem mindennap megjelent 
előtte a halálsápadt Akakij Akakijevics képe, aki nem bírta elviselni a hivatalos dorgálást. 
Ez a gondolat annyira aggasztotta, hogy egy hét múlva rászánta magát: elküld hozzá egy hi-
vatalnokot, tudakolja meg, hogy van Akakij Akakijevics, és nem lehetne-e valóban segíteni 
rajta. Amikor jelentették, hogy Akakij Akakijevicset idő előtt sírba vitte a láz, lelkiismere-
tének szemrehányó hangját hallotta, és egész nap rossz hangulatban volt. Kissé szórakozni 
kívánt, el is akarta felejteni ezt a kellemetlen benyomást, ezért hát elment egyik barátjához 
estélyre. Ott igen rendes társaságot talált és ami a fő, csaknem egytől egyig azonos rangú 
vendégek gyűltek össze, úgyhogy az égvilágon semmi sem feszélyezte. Ez csodálatos hatás-
sal volt a kedélyére. Nekividult, nyájasan beleelegyedett a társalgásba, kedves volt; egyszó-
val, igen kellemesen töltötte az estét. Vacsora közben megivott két pohár pezsgőt, ez pedig 
– amint tudjuk – jókedvcsinálás szempontjából nem is olyan rossz eszköz. A pezsgő hajla-
mot öntött beléje különféle csintalanságokra. Így például elhatározta, hogy még nem hajtat 
haza, hanem elszánkózik Karolina Ivanovnához – valószínűleg német származású hölgy-
ismerőséhez  –, aki iránt teljesen baráti érzelmekkel viseltetett. Meg kell mondani, hogy 
a tekintélyes személy már csöppet sem fiatal ember, viszont gyöngéd férj és tisztes családapa 
volt. Két fia – akik közül az egyik már hivatalban szolgált – és csinos, tizenhat esztendős, 
kissé fitos, de helyes kis orrú lánya mindennap kézcsókra járult eléje és így köszöntötte: 
„Bonjour, papa.” Hitvese – még mindig eléggé üde, sőt csöppet sem csúnya hölgy – először a 
saját kezét nyújtotta csókra, azután másik oldalára fordította és ő csókolta meg a férje kezét. 
De a tekintélyes személy, noha egyébként teljességgel meg volt elégedve e gyöngéd, házias 
családi élettel, nem tartotta illetlennek, hogy baráti kapcsolatokat tartson fenn a város másik 
végén lakó hölggyel. Ez a jó barátnő csöppet sem volt csinosabb vagy fiatalabb az ő felesé-
génél, de hát vannak ilyen rejtélyek a világon, és nem ránk tartozik, hogy ítéljünk bennük. 
Szóval a tekintélyes személy lement a lépcsőről, és a szánkóba fellépve odaszólt a kocsisnak:  
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„Karolina Ivanovnához!” Ő maga pedig igen kényelmesen beburkolódzott meleg bundá-
jába, és abba a kellemes állapotba merült, amelynél remekebbet ki se lehetne találni az 
orosz ember számára, vagyis abba az állapotba, amikor semmire se gondol az ember, de a 
kellemesnél kellemesebb gondolatok mégis maguktól másznak a fejébe, megkímélik attól a 
fáradságtól, hogy keresse, kergesse őket. A legnagyobb élvezettel idézte emlékezetébe – de 
csak úgy könnyedén – az eltöltött este valamennyi vidám mozzanatát, minden szót, amely 
kacagásra ingerelte a kis társaságot, egyiket-másikat magában dünnyögve el is ismételte, 
és úgy találta, hogy még mindig ugyanolyan mulatságosak, mint azelőtt; így aztán nem 
csoda, ha egyedül is szívből kacagott rajtuk. Igaz, hogy néha bántotta a neki-nekirohanó 
szél, amely Isten tudja, honnan vette magát és miért fúj annyira, de olyan cudarul vágott az 
arcába, marékszámra szórta a havat a szeme közé, és úgy dagasztotta a bunda gallérját, mint 
a vitorlát. Majd természetfeletti erővel a fejére borította, hogy folyton bajlódnia kellett a ki-
kászálódással. A tekintélyes személy hirtelen úgy érezte, hogy valaki erősen galléron ragadta 
őt. Amikor megfordult, egy elnyűtt, ócska egyenruhás, alacsony embert vett észre, és nem 
minden rémület nélkül ismert rá Akakij Akakijevicsre. A hivatalnok arca olyan fehér volt, 
mint a hó, és tökéletesen úgy festett, mint valami halott arca. De a tekintélyes személy ré-
mülete csak akkor hágott tetőfokára, amikor a hulla szája kinyílt, borzalmas, síri bűzt lehelt 
rá, és efféléket mondott: „Ahá, no végre! Végre valahára tégedet is… izé… nyakoncsíptelek! 
Éppen a te bundád kell nekem! Nem jártál el az ügyemben, sőt össze is szidtál – most hát 
csak add ide a magadét!” Szegény tekintélyes személy majd szörnyethalt. Akármilyen kemény 
 legény is volt hivatalában, meg általában alárendeltjeivel szemben, bármennyire is mondta 
mindenki, aki csak egy pillantást vetett férfias külsejére és termetére: „Ez aztán ember a tal-
pán!” – most itt éppúgy félelmet érzett, hogy nem minden ok nélkül tartott valami beteges 
rohamtól. Önként vetette le sebti ben a bundáját, és magából kikelve üvöltött rá a kocsisra: 
„Gyerünk haza, lóhalálba!”

A kocsis, miután meghallotta ezt a hangot, amelyet gazdája rendszerint csak a legkritiku-
sabb pillanatokban szokott hallatni, sőt sokkal kézzelfoghatóbb dolgokkal is kísérni, minden 
eshetőségre számítva a válla közé húzta a fejét, meglendítette az ostort, és nekiiramodott 
a szán, mintha puskából lőtték volna ki. Jó hat perc múlva a tekintélyes személy már házának 
kapuja előtt állt. Ahelyett, hogy Karolina Ivanov ná hoz érkezett volna, otthon kötött ki, sá-
padtan, halálra rémülten, bunda nélkül; valahogy elvánszorgott a szobájáig, és a legnagyobb 
nyugtalanságban töltötte az éjszakát, úgyhogy másnap reggel a teánál a lánya kereken meg is 
mondta neki: „Papa, te ma egészen sápadt vagy!” De a papa hallgatott, és senkinek sem szólt 
egy árva szót sem arról, hogy mi történt vele, hol volt, és hová akart szánkózni. Ez az eset erős 
hatást tett rá. Sokkal ritkábban mondta alárendeltjeinek: „Hogyan merészel ön? Tisztában 
van maga azzal, hogy ki áll maga előtt?”, ha pedig mégis mondta néha, legfeljebb csak akkor, 
ha előbb meghallgatta, miről van szó.

De még érdekesebb, hogy ez után az eset után teljesen megszűnt a hivatalnok kísértetjárá-
sa: úgy látszik, a tábornok bundáját éppen reá szabták, legalábbis már sehol se lehetett olyan 
eseteket hallani, hogy valakiről is lehúzták volna a köpönyeget. Egyébként sok jövő-menő és 
aggodalmaskodó ember sehogy se akart csillapodni, és azt pletykálta, hogy a távoli városré-
szekben még mindig fel-felbukkan a halott hivatalnok. Csakugyan: egy Kolomna negyedbeli 
éjjeliőr a tulajdon szemével látta, amint a kísértet előbukkant egy ház mögül, de az éjjeliőr 
természettől fogva kissé gyönge lévén – annyira, hogy egyszer egy magányos ház mögül elő-
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rohanó közönséges, esztendős ártány16 leverte a lábáról, a körülötte ácsorgó bérkocsisok nagy 
mulatságára, akiktől a csúfolódás fejében egy-egy garast követelt dohányra –, egyszóval gyön-
ge lévén, nem merte megállítani, hanem csak úgy ment utána a sötétben, míg végül a kísértet 
hirtelen körülnézett, megállt, és azt kérdezte: „Neked meg mi kell?” – és akkora öklöt muta-
tott, amilyen öklük nincs is eleven embereknek.

Az éjjeliőr azt felelte: „Semmi” – és azonnal vissza is fordult. De a kísértet most már sokkal 
magasabb volt, óriási bajuszt viselt, valószínűleg az Obuhov-híd felé irányította lépteit, és 
eltűnt a koromsötét éjszakában.

1842
Makai Imre fordítása

16   ártány:  egyéves herélt sertés
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GUY DE MAUPASSANT 
(1850–1893)

Gömböc 

A tönkrevert hadsereg roncsai több napig vonultak át a városon. Már nem is volt többé 
csapat, csak összevissza csorda. A katonák hosszú és piszkos szakállal, cafatos egyenruhában, 
csüggedten támolyogtak, zászló és ezredkeret nélkül. Úgy látszott, valamennyien levertek, 
elcsigázottak, képtelenek egyetlen gondolatra vagy elhatározásra, s már csak megszokásból 
menetelnek, és mihelyt megállottak, összeroskadtak a fáradtságtól. Többnyire népfelkelők 
voltak, békés polgárok, nyugodt tőkepénzesek, kik görnyedeztek a puska súlya alatt, hamar 
rémüldöző és hamar lelkesedő, fürge nemzetőrök, támadásra és megfutamodásra egyaránt 
készek, közbül néhány vörös nadrágos, valamelyik nagy ütközetben szétolvadt hadosztály 
maradványai, komor tüzérek, mindenféle fajta bakákkal elkeverődzve, s néha egy-egy nehéz 
járású dragonyos, ragyogó sisakban, ki alig bírta követni könnyebben haladó társait.

Egymás után jöttek a bandita külsejű felkelők csapatai is, melyeket hatásos néven a Vereség 
Megbosszulóinak, a Sír Polgártársainak, a Halál Osztogatóinak neveztek.

Vezéreik, hajdani posztókalmárok vagy gabonakereskedők, egykori zsiradék- vagy szap-
panárusok, alkalmi hadakozók, kiket pénzükért vagy hatalmas bajuszukért neveztek ki tisz-
tekké, alaposan el voltak látva fegyverekkel, meleg alsóruhával és sujtással, harsogó hangon 
beszéltek, haditerveken vitatkoztak, és azzal hetvenkedtek, hogy a haldokló Franciaországot 
egyedül az ő vasgyúróvállaik tartják fenn, pedig néha saját katonáiktól is rettegtek, kik mint 
afféle hejehuja-legények, gyakran a végletekig vakmerőek, fosztogatók és korhelyek voltak.

A poroszok, mint mondták, hamarosan bevonulnak Rouenba. A nemzetőrség, mely két 
hónap óta a szomszédos erdőben óvatosan tapogatta a terepet, nemritkán tulajdon őrszemeit 
lövöldözte le, és ha nyúl moccant a bokorban, ütközetre készült, most azonban hazatakaro-
dott. Fegyvereik, egyenruhájuk, minden öldöklőszerszámuk, mellyel még az imént három 
mérföldnyi területen riasztgatták az országutak határköveit, hirtelen eltűntek. Végül az utolsó 
francia katona is átkelt a Szajnán, hogy Saint-Severen és Bourg-Achard-on át Pont-Audemer-
be jusson. Legutoljára mindnyájuk mögött a kétségbeesett, szétzüllött embereivel tehetetlen 
tábornok bandukolt, gyalogosan, két szárnysegéde között, szinte magánkívül, hogy a győze-
lemhez szokott nemzetet legendás hősiessége ellenére is ily csúfosan leverték.

Aztán mélységes csönd, ájult és néma várakozás nehezült a városra. Pohos kispolgárok, 
pipogya kalmárok szorongva várták a győzőket, és remegtek, hogy pecsenyesütő nyársaikat és 
konyhakéseiket fegyvernek minősítik.

Úgy rémlett, minden élet megszűnt. A boltok be voltak zárva, az utcák némák és süketek. 
Néha-néha valaki a csöndtől rémülten osont végig a falak mentén.

A várakozás szorongásában már látni vágyták az ellenséget.
A francia csapatok távozását követő nap délutánján néhány ulánus1 száguldott végig a vá-

roson. Kis idő múltán nagy, fekete tömeg ereszkedett le Sainte-Catherine felől, aztán másik 

1    ulánus: lándzsával felfegyverzett könnyűlovas katona
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két megszálló csapat a darnétali és bois-guillaume-i utakon tört elő. A három hadtest elő-
csapatai ekkor a Városház téren találkoztak, és egyszerre valamennyi szomszédos utcán jött 
a német katonaság, és a zászlóaljak durva, ütemes lépései alatt döngött a kövezet.

Az ismeretlen, torokhangon rikoltozott vezényszavak végigrohantak a kihaltnak és el-
hagyatottnak tetsző házsorok mentén, de a zárt ablaktáblák mögül kíváncsi szemek lesték 
a győzőket, kik a háború jogán uralkodtak a város vagyonán és életén. A lakosság az elsöté-
tített szobákban oly hatalmas mozgásba jött, mint a delejtű földrengés idején, a föld nagy és 
gyilkos forrongásakor, mely ellen minden bölcsesség, minden erő hiábavaló. Mert ilyesmit 
érzünk, valahányszor az események rendje megbomlik, bizonytalanság uralkodik, s az emberi 
és természeti törvények lelkiismeretlen és vadállati kegyetlenségek áldozatává lesznek. A föld-
rengés, mely leomló házak alá temet népeket, az árvíz, mely vízbe fulladt parasztok és ökrök 
tetemeit együtt hömpölyögteti a háztetők ledöntött gerendáival, vagy a győzelmes hadsereg, 
mely legyilkolja a védekezőket, másokat fogságba vet, fosztogat a Kard jogán, és ágyúszóval 
ad hálát istenének, megannyi csapás, mely megbontja az Örök Igazságba vetett hitünket 
s mindazt a régen belénk edzett bizodalmunkat, melyet az Ég Oltalmába és az Emberi Észbe 
helyeztünk.

De minden kapun egy-egy kis csapat kopogtatott, aztán bement a házakba. Előbb betörtek 
a városba, most elfoglalták. A legyőzöttek kötelessége most az volt, hogy előzékenyek legye-
nek a győzőkkel.

Nemsokára, hogy az első rémület elült, újabb csönd következett. Sok családnál a porosz 
tiszt az asztalnál evett. A tiszt olykor illedelmes volt, és udvariasságból sajnálkozott Fran-
ciaország sorsán, azt állítva, hogy nem szívesen vett részt ebben a háborúban. Vendéglátói 
hálásak voltak ezért, s eszükbe jutott, hogy később még szükségük lehet pártfogására. Talán 
ha kedveskednek, kevesebb katonát szállásolnak majd hozzájuk. És minek megsérteni valakit, 
akitől függenek? Ilyesmi inkább vakmerőség, mint hősiesség. És Rouen polgárai többé nem is 
vakmerősködtek, mint hősies védekezésük idején, mikor kitüntette magát városuk. Végül azt 
mondták, hogy a francia udvariasság szabályai szerint otthon szabad vendégszeretőnek lenni 
idegen katonával, csak nyilvánosan tilos bizalmaskodni. Künn nem ismerték meg egymást, 
de otthon szívesen elcsevegtek, és a német minden este tovább melegedett a közös tűzhelynél.

Lassacskán a város is visszakapta régi képét. A franciák ugyan alig mutatkoztak még,  
de a porosz katonák csak úgy hemzsegtek az utcán. Egyébként kék dolmányos huszártiszt-
jeik, kik gyilkos fegyverüket hetykén csörgették a kövezeten, nem vetették meg jobban az 
egyszerű polgárokat, mint azok a francia vadásztisztek, akik tavaly iddogáltak ugyanazokban 
a kávéházakban.

Mégis volt valami a levegőben alig érezhetően, valami idegen, ismeretlen és tűrhetetlen 
párakör, valami tovalopakodó szag, a hódítók szaga. Elárasztotta a házakat, a nyilvános te-
reket, megváltoztatta az ételek ízét, s azt az érzést gerjesztette, mintha úton volnának vad és 
veszedelmes törzsek között.

A győzők pénzt követeltek, sok-sok pénzt. A lakók fizettek, mint a köles, hiszen gazdagok 
voltak. Csakhogy a normandiai kereskedő mennél vagyonosabb, annál jobban szenved az 
áldozattól, annál jobban fáj neki, ha pénzének csak egy morzsácskája is más kezébe kerül.

De két mérföldnyire a várostól, a folyó mentén, Croisset, Dieppedalle vagy Biessart felé, 
a tengerészek és halászok gyakran halásztak ki a vízből fölpuffadt, egyenruhás német hullá-
kat, összeszurkálva és megrugdalva, kiknek kő zúzta szét koponyájukat, vagy a hídról lökték 
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őket a vízbe. A folyó iszapja magába temette ezeket a sötét, vad és jogos bosszúkat, ezeket az 
ismeretlen hőstetteket és néma támadásokat, melyek veszedelmesebbek a nyílt ütközetnél, 
és zajos dicsőség se jár értük.

Mert az Idegen iránt való gyűlölet mindig fegyvert ad a rettenthetetlenek kezébe, kik ké-
szek meghalni egy Eszméért.

Miután azonban a megszállók, bár könyörtelen fegyelem jármában tartották a várost, a rá-
juk fogott kegyetlenségekből semmit se követtek el diadalútjukon, az emberek lassanként 
nekibátorodtak, és a honi kereskedők szíve ismét feldobogott az üzlet gondolatára. Egyiké-
nek-másikának nagy érdekeltsége volt a franciák által megszállott Le Havre-ban, és úgy igye-
keztek eljutni a kikötőbe, hogy Dieppe-ig szárazföldön mennek, és csak ott szállnak hajóra.

Fölhasználták az ismerős német tisztek befolyását is, a parancsnoktól kaptak is engedélyt 
az útra.

Hát egy nagy, négylovas postakocsit le is foglaltak az utazásra, és miután tíz résztvevő je-
lentkezett a kocsi gazdájánál, elhatározták, hogy kedden reggel indulnak, mégpedig napkelte 
előtt, hogy semmi csoportosulás ne legyen.

A fagy egy idő óta már megkeményítette a földet, és hétfőn három óra tájt nagy, fekete 
felhők jöttek, melyekből egész este és egész éjszaka szakadatlanul hullott a hó.

Hajnali fél öt órakor az utasok a Normandie vendégfogadó udvarán gyülekeztek, ahol 
kocsira kellett szállniok.

Valamennyien álmosak voltak még, és dideregtek a hidegtől takaróik alatt. A sötétben alig 
látták egymást, vastag téli ruháikba bugyolálva olyanok voltak, mint a kövér plébánosok, 
kik hosszú csuhát viselnek. De kettő egymásra ismert, a harmadik megszólította őket, beszél-
getni kezdtek:

– Elhoztam a feleségemet – szólt az egyik.
– Magam is.
– Én is.
Az első folytatta:
– Mi nem jövünk vissza Rouenba, és ha a poroszok Le Havre felé közelednek, Angliába 

megyünk.
Mindnyájan egyet terveztek, mert a természetük is egyforma volt.
De csak nem akartak befogni. A kis lámpás a lovászfiú kezében időközönként kicsillámlott 

az egyik sötét ajtóból, és nyomban eltűnt a másik ajtóban. A lódobogás zaja tompán hangzott 
az alom ganaján, az épület belsejében pedig egy szitkozódó férfihang szólongatta az állatokat. 
Halk csengettyűcsilingelés jelezte, hogy már kantároznak, s ez mindinkább élénkebbé és gya-
koribbá vált, amint a lovak ütemesen mozogtak, olykor elmaradt, majd egy hirtelen rázkódás 
következtében újrakezdődött, s akkor hallani lehetett a vaspatkók tompa dobaját is a földön.

Az ajtó egyszerre bezárult. Minden zaj megszűnt. A gémberedett polgárok elhallgattak. 
Mozdulatlanok voltak és meredtek.

Végtelen, fehér hópihefüggöny ereszkedett le a földre, tündökletesen. Eltüntette a tárgyak 
alakját, és jégmohával porzott be mindent. A nyugalmas és télbe temetkezett város nagy 
csendjében nem hallatszott más, csak a hullongó hó tétova, névtelen és lenge suhogása, in-
kább sejtelem, mint zaj, könnyű parányok elegyülése, mely mintha betöltené az űrt, és elta-
karná a világot.
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A lámpásos ember újra megjelent, kötélen szomorú lovat vont maga után, mely sehogy 
sem akart jönni. Odaállította a rúd mellé, felcsatolta az istrángot2, és sokáig forgolódott körü-
lötte, csak aztán kantározta föl, mivel csak egyik kezével dolgozhatott, a másikban a lámpást 
tartotta. Mikor a másik lóért akart menni, megpillantotta a mozdulatlan, hótól fehérülő 
utasokat, és így szólt:

– Miért nem ülnek a kocsiba, ott legalább védve vannak.
Erre, úgy látszik, nem is gondoltak, most azonban odarohantak. A három férfi a kocsi bel-

sejébe ültette feleségét, aztán beszálltak maguk is. Majd a többi határozatlan és bebugyolált 
figura is leült egyenként a megmaradt helyekre, szó nélkül.

A kocsi padlója szalmával volt behintve, melybe belesüppedtek a lábak. A hölgyek a kocsi 
mélyében a magukkal hozott rézmelegítőben meggyújtották a faszenet, és egy darabig halk 
hangon magyarázták annak jó tulajdonságait, olyan dolgokat ismételve, melyeket már min-
denki régóta tudott.

Végül, miután a kocsiba a nehéz út miatt négy ló helyett hatot fogtak, egy hang kívülről 
megkérdezte:

– Beszállt már mindenki?
Egy hang belül ezt felelte:
– Be.
Elindultak.
A kocsi lassan, nagyon lassan, lépésben döcögött előre. A kerekek besüppedtek a hóba, 

a  hintó egész teste nyöszörgött tompa ropogással; a lovak csúszkáltak, fújtak, páráztak, 
a kocsis óriási ostora szakadatlanul pattogott, ide-oda lökdösött, begöngyölődött és kigön-
gyölődött, mint valami vékonyka kígyó, aztán hirtelen odavágott a ló kigömbölyödő farára, 
mely olyankor a szilaj erőfeszítésben megfeszült.

Lassacskán azonban reggeledett. A havazás – melyet egy vérbeli roueni utas pamutesőhöz 
hasonlított – elállt. Piszkos fény szüremkedett át a vastag, sötét és nehéz felhőkön, s még 
vakítóbbá tette a táj fehérségét, melyen itt-ott zúzmarás fasorok tünedeztek föl, vagy egy kis 
kunyhó, hókucsmával.

A kocsiban ülők kíváncsian vizsgálgatták egymást ebben a szomorú hajnali világításban.
Egészen belül, a legjobb helyen, szemközt egymással bóbiskolt Loiseau úr, a Grand-Pont 

utcai bornagykereskedő meg a felesége.
Valaha kereskedősegéd volt, gazdája csődbe került, ő megvette boltját, és vagyont gyűjtött. 

Silány lőréjét potom áron vesztegette kis vidéki szatócsoknak, és ismerősei, barátai ravasz 
kópénak, csalafinta, de jó kedélyű normandiainak tartották.

Zsiványsága annyira közismert volt, hogy egyszer este a megyefőnöknél Tournel, a mese- és 
dalköltő – afféle finom és csípős szellem, helyi nagyság – azt ajánlotta a hölgyeknek, akik már 
elálmosodtak, játsszanak rabló-pandúrt, és a rabló természetesen Loiseau legyen. Ezt azon-
nal szájról szájra adták a megyefőnök szalonjában, aztán egy hónapig nevetett rajta az egész 
környék.

Loiseau különben híres volt tréfáiról, jó és rossz ötleteiről, és senki sem említette nevét 
anélkül, hogy rögtön utána ne mondja:

– Ennek a Loiseau-nak igazán nincs párja.

2   istráng: lószerzám, az a kötél vagy szíj, mellyel a lovakat a szekér elé kötik
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Kis termete volt kidudorodó, gömbszerű pocakkal, mely fölött az orcája vöröslött két 
deresedő pofaszakáll között.

Felesége, a nagy, erős, határozott, hangosan beszélő és talpraesett némber a rendet és számí-
tást jelentette a kereskedőcsaládban, melyet vidám serénységével egészen felvidított.

Mellettük nagy-nagy méltósággal, mint magasabb társadalmi osztály képviselője, Carré- 
Lamadon úr foglalt helyet, tekintélyes ember a pamutszakmából, három szövőgyár tulajdo-
nosa, a becsületrend tisztje és a megyei törvényhatósági bizottság tagja. A császárság egész 
ideje alatt az enyhe ellenzék vezére volt, de aztán annál drágábban adta el magát annak az 
ügynek, melyet eddig, saját szavai szerint, udvarias fegyverekkel támadott. Carré-Lamadonné 
őnagysága sokkal fiatalabb férjénél, és állandó vigasztalója a roueni helyőrség jó családból 
származó tisztjeinek.

Szemközt ült férjével, egész aprón, kecsesen, bundájába bugyolálva, és kétségbeesett pillan-
tásokat vetett a kocsi szánalmas belsejére.

Szomszédai, Hubert de Bréville gróf és neje, a legrégibb és legelőkelőbb normandiai ne-
vek egyikének viselői voltak. A gróf, finom modorú öregúr, ravasz öltözködésével igyekezett 
hangsúlyozni IV. Henrik királlyal való hasonlatosságát, ki a család dicső szájhagyománya 
szerint teherbe ejté valamelyik Bréville feleségét, amiért is a férjből gróf lett, és tartományi 
kormányzó.

Hubert gróf Carré-Lamadon kartársa volt a legfőbb tanácsban, s az orléanista pártot kép-
viselte a megyében. Házasságának története egy nantes-i hajósgazda leányával mindmáig ti-
tokzatos maradt. Mivel azonban a grófnőnek nagyvilági megjelenése volt, és olyan társadalmi 
életet élt, mint senki, s aztán azt is beszélték róla, hogy Lajos Fülöp egyik fia szerette őt, az 
egész nemesség körülrajongta, és szalonja első volt a környéken, az egyetlen, mely megőrizte 
a régi galantériát3, és nem fogadott be mindenkit.

Bréville vagyona minden ingatlanával együtt, hír szerint, körülbelül ötszázezer livre-t jö-
vedelmezett.

Ez a hat személy ült a kocsi mélyében, s ott a vagyonos, derűs és erős társadalmat képvisel-
te, azokat a becsületes és megállapodott embereket, kiknek Vallásuk és Elvük van.

Különös véletlen folytán valamennyi nő egy padra került: a grófnőnek még két szomszédja 
is volt, két apáca, kik hosszú rózsafüzéreket morzsoltak, és hol a Pater nostert4, hol az Avét5 
mormolták. Egyik öreg és himlőhelyes volt, mintha közvetlen közelből csapódott volna arcá-
ba egy csomó kartács. A másik nagyon félénk volt, tüdővésztől roncsolt melle fölött szép és 
beteges fejjel, azzal az emésztő hittel, ami a vértanúkat és rajongókat jellemzi.

A két apácával szemközt egy férfi és egy nő vonta magára mindnyájuk figyelmét.
A férfi a közismert Cornudet, a szoci, a köztiszteletben álló emberek réme. Húsz esztendő 

óta áztatta már nagy, vörös szakállát a demokratikus kávéházak söröskancsóiban. Testvéreivel 
és barátaival együtt fölette azt a tekintélyes vagyont, melyet atyjától, a néhai cukrásztól örö-
költ, s türelmetlenül várta a köztársaságot, hogy végre elfoglalhassa forradalmi vacsorák által 
méltán megérdemelt helyét. Szeptember 4-én, úgy látszik, beugratták, és elhitették vele, hogy 
kinevezték megyefőnöknek, de mikor hivatalába akart ülni, az írnokok, a helyzet egyedüli 
urai, nem akarták elismerni, mire kénytelen volt visszavonulni. Egyébként nem volt rossz 

3     galantéria: általában a műveltebb társaságban a nőkkel szemben kötelező udvariasság, nagyvilági modor, 
előzékenység

4    Pater noster: latinul a Miatyánk első két szava
5    Ave: az Üdvözlégy Mária katolikus ima latin elnevezése az Ave Maria
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ember, a légynek se vétett, és szolgálatkész, lángoló buzgalommal szervezte a védelmet. A me-
zőkön vermet ásatott, a szomszédos erdő minden fiatal fáját kidöntötte, az utakon kelepcéket 
állított mindenfelé, és az ellenség közeledtére, megelégedvén ezekkel az előkészületekkel, vi-
dáman visszavonult a városba. Azt gondolta, ezúttal nagyobb szükség van rá Le Havre-ban, 
ahol újabb sáncásatások kellenek.

A nő, úgynevezett „afféle”, korai elhízásáról volt nevezetes, amiért is Gömböcnek csúfol-
ták. Alacsony, gömbölyded, szalonnásan hájas nőcske volt, s duzzatag ujjai, melyeknek ízei 
felpüffedtek, kurta kolbászfüzérekre emlékeztettek; bőre feszes és fényes, rengeteg melle majd 
kibuggyant ruhájából, de azért a férfiak ingerlőnek és kívánatosnak tartották, mert üdeséget 
árasztott magából. Orcája piros alma, nyiladozó bazsarózsabimbó; fenn két gyönyörű, fekete 
szeme tündökölt, melyekre sűrű pillák vetettek árnyékot; lenn bájos, keskeny, nedves, csókra 
termett szájacskájában ragyogó, icipici gyöngyfogacskák villogtak.

Hír szerint ezenkívül még számos egyéb jó tulajdonsággal is rendelkezett.
Mihelyt felismerték, a tisztességes asszonyok nyomban elkezdtek susogni, és ezeket a szava-

kat, mint „utcai lány” és „közbotrány”, olyan hangosan emlegették, hogy Gömböc felfigyelt. 
Tekintetét oly kihívóan és merészen járatta szomszédain, hogy azonnal csönd lett, és minden-
ki lesütötte szemét, Loiseau kivételével, aki a lányt somolyogva nézegette.

A három hölgy azonban, kiket a lány jelenléte hamarosan összébb barátkoztatott, és szinte 
meghitt közelségbe hozott, ismét beszélgetni kezdett. Úgy érezték, hitvesi véd- és dacszövet-
ségre kell lépniök e szemérmetlen utcarongya ellen, mert a törvényes szerelem mindig lenézi 
szabad versenytársát.

Cornudet láttán a három konzervatív férfiú is összemelegedett, pénzről beszélt, s úgy be-
széltek, hogy az sértő volt a szegényekre. Hubert gróf a poroszok által szenvedett károkról 
szólt, az elrabolt barmok és tönkrement vetések okozta veszteségekről, a tízszeres milliomos 
hetvenkedésével, akit alig érintenek egy esztendeig ezek a pusztítások. Carré-Lamadon, aki 
nagyon tapasztalt volt a pamutiparban, jó előre gondolt arra is, hogy hatszázezer frankot 
Angliába küldjön – végső esetre –, amire minden alkalommal számíthatott. Loiseau összes 
megmaradt vinkóját6 a francia hadsereg nyakába sózta, és most az államtól járó rengeteg 
pénzért indult Le Havre-ba.

Mindhárman gyors és baráti pillantásokat vetettek egymásra. Különböző életkörülmé-
nyeik ellenére a pénz szabadkőműves-testvéreinek érezték egymást, kik csak belenyúlnak 
nadrágzsebükbe, és aranyakat varázsolnak elő onnan.

A kocsi oly lassan döcögött, hogy reggel tíz óráig még négy mérföldnyi utat sem tettek 
meg. A férfiak három ízben is leszálltak, és a kocsi mellett baktattak föl a lejtőn. Nyugta-
lankodni kezdtek, mert Tôtes-ban kellett volna ebédelniök, és most azt sem remélték, hogy 
napszállat előtt odaérnek. Mindenki útszéli kocsma után kutakodott, mikor a postakocsi 
belesüppedt egy hóbuckába, és két órába került, míg kikecmeregtek.

Az étvágy nőttön-nőtt, és egészen megzavarta a kedélyeket; sehol egy kocsma vagy bor-
mérés nem látszott, a poroszok közeledte és a kiéhezett francia csapatok átvonulása minden 
ipart megbénított.

Az urak az út menti tanyákra futottak élelemért, de még kenyeret sem találtak, mert a bi-
zalmatlan paraszt mindenét elrejtette attól való féltében, hogy a katonák, akiknek nincs mit 
enniök, kifosztják őket, és erőszakkal rabolják el, amit meglelnek.

6    vinkó: olcsó, rossz, savanyú bor
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Déli egy óra tájt Loiseau kijelentette, hogy szörnyen megéhezett. Valamennyien éppúgy 
szenvedtek, mint ő, már régóta, és a heves étvágy egyre növekedett, úgyhogy minden társal-
gást elfojtott.

Hébe-hóba valaki ásított egyet, a másik azonnal utánaásított; és sorjában, ki-ki jelleme, 
műveltsége és társadalmi állása szerint, egyik szerényen, másik nagy robajjal tátotta fel száját, 
és sietve tartotta tenyerét az üreges és gőzölgő nyílás elé.

Gömböc több ízben lehajolt, mintha valamit keresgélne szoknyái alatt. Pillanatig této-
vázott, nézegette szomszédait, aztán csöndesen újból fölegyenesedett. Az arcok sápadtak és 
elkényszeredettek voltak. Loiseau kinyilatkoztatta, hogy ezer frankot fizetne egy sonkacsülö-
kért. Neje tiltakozó mozdulatot tett, de aztán elcsitult. Mindig megsajdult a szíve, ha köny-
nyelmű költekezésről hallott, még tréfát sem értett ebben a kérdésben.

– Annyi bizonyos – szólt a gróf –, nem jól érzem magam. Hogy is nem hoztam magammal 
egy kis harapnivalót?

Mindnyájan ilyen szemrehányásokkal illették magukat.
Cornudet-nél azonban tele rumos kulacs volt, kínálgatta; hidegen visszautasították. 

Csak Loiseau kortyintott egy kevéskét, és ahogy visszaadta a kulacsot, megköszönte:
– Nem rossz, felmelegít, és megcsalja az étvágyat.
A szesz kedélyessé tette őt, s azt tanácsolta, kövessék a kis hajóról szóló népdal példáját: 

egyék meg a legkövérebb útitársukat. Ez a Gömböcre értett gyengéd célzás megbotránkoztat-
ta a jól nevelt társaságot. Nem feleltek; csak Cornudet mosolyodott el. A két kedvesnővér se 
mormolta már a rózsafüzér imáit, és kezüket ruhájuk ujjába mélyesztve megmerevültek, ma-
kacsul a földre sütötték szemüket, és nyilván az égnek ajánlották fel a rájuk mért szenvedést.

Végre három órakor, mikor egy végeláthatatlan pusztaság közepére értek, ahol már egyet-
len falu sem rémlett, Gömböc fürgén lehajolt, a pad alól fehér asztalkendővel borított, nagy 
kosarat húzott elő.

Először kis porcelántányérkát vett ki, finom ezüst ivópoharat, azután jókora cseréptálat, 
melyben két egész, fölszeletelt sült csirke volt kocsonyás lében; de a kosárban más finom 
holmi is látszott, sütemény, gyümölcs, csemege, háromnapi útra szánt élelem, annyi, nehogy 
kocsmák főztjére legyen utalva a hozója. Négy palack nyaka kandikált elő az elemózsia közül. 
Gömböc kivett egy csirkeszárnyat, és jóízűen enni kezdte a Normandiában régence néven 
ismert zsemlével.

Minden szem feléje fordult. Az illat terjengeni kezdett, kitágította az orrlyukakat, bő nyál 
csurrant a szájakba, és az állkapcsokat, a fülek alatt, fájdalmas görcs rándította össze. A höl-
gyeknek a lány iránt való megvetése elvadult, szerették volna meggyilkolni mint ellenségüket, 
vagy kihajítani a kocsiból a hóba, ivópoharával, kosarával és ennivalójával együtt.

Loiseau azonban majd felfalta szemével a csirkés tálat. Így szólt:
– Szerencsére ön előrelátóbb volt, mint mi. Vannak, akik mindig mindenre gondolnak.
Gömböc most Loiseau felé fordult:
– Parancsol? Kellemetlen reggel óta éhezni.
Loiseau meghajtotta magát:
– Őszintén szólva, elfogadom, mert már nem bírom tovább. Végre is, ugyebár, szükség 

törvényt bont.
Körülnézett, és hozzátette:
– Ilyen esetekben igazán jólesik a kedvessége.
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Újságját széjjelteregette, nehogy nadrágja pecsétes legyen, aztán a mindig vele levő zsebkése 
hegyével kiemelt egy kocsonyás létől csillámló csirkecombot, beleharapott, majd oly látható 
elégedettséggel rágta meg, hogy a kocsi közönsége fájdalmasan fölsóhajtott.

Gömböc azonban alázatosan és nyájasan kínálgatta a kedvesnővéreket is. Tüstént elfo-
gadták mindketten, és anélkül, hogy feltekintettek volna, köszönetet dadogva és nagy sietve 
falatozni kezdtek. Cornudet sem utasította vissza szomszédja ajánlatát, s az apácákkal egye-
temben valósággal asztalt készített a térdükre terített újságpapirosból.

A szájak egyre nyitódtak és csukódtak, faltak, rágcsáltak, és hevesen csemcsegtek. Loiseau 
emberül dolgozott a sarokban, s halkan unszolta élete párját, hogy ő is lásson hozzá. Az asz-
szony sokáig szabódott, de miután a görcs megcsavarta a gyomrát, ő is engedett. Férje ekkor 
egy bókot vágva ki, megkérdezte bájos útitársát, megkínálhatja-e a feleségét egy falatkával.

– Már hogyne, kérem – mondta Gömböc nyájas mosollyal, és nyújtotta a tálat.
Mikor az első palack bordeaux-it kibontották, bizonyos zavar támadt, mert mindössze egy 

pohár volt. Előbb megtörölték, úgy adták sorba. Csak Cornudet ivott szomszédja még nedves 
ajka nyomán, bizonyára udvariasságból.

Ekkor Bréville gróf és grófné, akit falatozó emberek környékeztek és ételpárák bódítottak, 
azt a szörnyűséges kínt szenvedték, mely Tantalustól kapta nevét. A gyáros ifjú felesége egy-
szerre csak akkorát sóhajtott, hogy mindenki feléje fordult; fehér volt, akárcsak künn a hó; 
szeme lecsukódott, homloka lehanyatlott: elvesztette eszméletét. A rémült férj segítségért ri-
mánkodott. Mindnyájan fejüket vesztették, de az idősebb kedvesnővér feltámasztotta az ájult 
nő fejét. Gömböc poharát ajkai közé szorította, és néhány csepp bort itatott vele. A szép asz-
szony megmozdult, felnyitotta szemét, mosolygott, és elhaló hangon jelentette ki, hogy már 
egészen jól érzi magát. De hogy a baj meg ne ismétlődjön, az apáca megitatott vele még egy 
tele pohár bordeaux-it, majd ezt mondotta:

– Csak az éhség az oka, semmi más.
Gömböc pedig elpirulva, zavartan dadogta a négy éhen maradt útitárs felé:
– Istenem, ha merném megkínálni kegyeteket…
Elhallgatott, félt, hogy megbántják. Loiseau megszólalt:
– Ugyan, kérem, ilyen esetben minden ember testvére a másiknak, és segíteni tartozik 

rajta… Hát, hölgyeim, csak semmi ceremónia, fogadják el, az áldóját! Még azt se tudjuk, 
találunk-e éjjeli szállást. Holnap dél előtt különben se jutunk el Tôtes-ba, ha így megyünk.

Mindnyájan haboztak, senki sem merte vállalni az igenért a felelősséget.
A csomót a gróf vágta ketté. A félő kövér lányhoz fordult, és felöltve nagyvilági modorát, 

így szólt:
– Köszönettel elfogadjuk, nagysád.
Csak az első lépés nehéz. Mikor átlépték a Rubicont, akkor már minden jól ment. A ko-

sár kiürült. Volt még benne egy libamáj- és egy kövér pacsirtapástétom, egy darabka füstölt 
nyelv, crassani körte, pont-l’évêque-i7 sajt, finom sütemények, egy tele tányér uborka és ecetes 
hagyma, mert Gömböc, mint minden nő, imádta a savanyúságot.

Mégse ehették meg az ennivalóját ennek a lánynak anélkül, hogy szóba ne álljanak vele. 
Tehát beszélgetni kezdtek, eleinte tartózkodóan, később, mikor látták, hogy illedelmes, sza-
badabban. Bréville grófné és Carré-Lamadonné, akik nagyvilági hölgyek voltak, nagyon 
finoman kedveskedtek. Különösen a grófné nyájaskodott a nagyon előkelő hölgyek szere-

7    pont-l’évêque-i sajt: Normandiából származó francia sajt
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tetre méltó leereszkedésével, akiket semmiféle érintkezés se szennyezhet be. Csak a termetes 
Loiseau-né maradt barátságtalan, kiben egy csendőr lelke lakozott, keveset beszélt, és sokat 
evett.

Természetesen a háborúról folyt a szó. A poroszok borzalmas tetteit mesélték el egymás-
nak, és a franciák vitézkedését; ezek az emberek, akik most menekültek, mind mások bátor-
ságát dicsőítették. Hamarosan ki-ki személyes élményével hozakodott elő, és Gömböc őszinte 
izgalommal, azzal a melegséggel, mellyel az effajta lányok szokták néha előadni izgalmas tör-
ténetüket, elmondta, miként hagyta el Rouent.

– Eleinte azt hittem – mondotta –, hogy ott maradhatok. Lakásom tömve volt élelmi-
szerrel, és szívesebben etettem volna néhány katonát, mintsem hogy isten tudja, hova ván-
doroljak. De amikor megláttam ezeket a poroszokat, nem bírtam magammal! Dühöngtem, 
és egész nap sírtam szégyenemben. Jaj, ha férfi lettem volna! Ablakomból nézegettem eze-
ket a hegyes sisakú, vastag disznókat, és ha szobalányom el nem kapja a kezem, bútoromat 
a  fejükhöz vagdosom. Aztán be is szállásoltak hozzám néhányat: mindjárt az elsőt torkon 
ragadtam. Őket sem nehezebb megfojtani, mint más embert! És meg is teszem, ha el nem 
ráncigálnak a hajamnál fogva. Persze ezek után el kellett bújnom. Aztán, mihelyt tehettem, 
kereket oldottam, és most itt vagyok.

A lányt mindenki ünnepelte. Nagyot nőtt útitársai szemében, akik kezesebben bántak 
a poroszokkal. Cornudet az apostol helyeslő és jóindulatú mosolyával hallgatta, akár a pap 
az Istent dicsérő hívőt, mert a hosszú szakállú demokraták kisajátították a hazafiságot, mint 
a csuhások a vallást. Majd elméleti modorban, a mindennapi falragaszokból ellesett hévvel 
beszélt, végül pedig egy kis szónoklatot kanyarított ki, melyben atyaian megcsipkedte a „kor-
hely Badinguet8”-t.

De Gömböc egyszerre megorrolt, mert bonapartista volt. Vörösebb lett, mint a sült rák, 
és  hebegett a felháborodástól:

– Szerettem volna magukat az ő helyén látni. No, az remek látvány lett volna! Hiszen 
maguk árulták el őt, maguk! Nem lehetett volna Franciaországban maradni, ha olyan maguk-
fajta csirkefogók jutottak volna uralomra!

Cornudet hidegen, lenézően és fölényesen mosolygott, de azért érezni lehetett, hogy most 
jön a durvábbja, mire a gróf közbelépett, és nagy nehezen lecsillapította az ingerült leányzót, 
tekintélye súlyával, kijelentve, hogy minden őszinte vélemény egyformán tiszteletre méltó. 
A grófné és a gyáros felesége azonban, kik mint előkelő emberek, esztelenül gyűlölték lelkük-
ben a köztársaságot, és mint minden nő, ösztönösen szerették a csillogó és zsarnoki uralmat, 
akaratuk ellenére ehhez a méltatlankodó utcai lányhoz húztak, kinek érzései nagyon hason-
lítottak az övéikhez.

A kosár teljesen kiürült. A tíz ember könnyen elbánt vele, csak azt sajnálta, hogy nem 
nagyobb. A társalgás még folyt egy darabig, de mikor már nem volt mit enni, kissé mintha 
elhidegült volna.

Az éj leszállt, a sötétség lassanként növekedett, és a hideg, melyet emésztés idején jobban 
lehet érezni, megborzongatta Gömböcöt, aki hája ellenére is fázott. Erre Bréville-né felkínálta 
neki melegítőjét, melybe reggel óta már többször raktak szenet, és Gömböc tüstént elfogadta, 

8     korhely Badinguet: III. Napóleon gúnyneve, ami onnan eredhet, hogy az 1840-es bebörtönzését követően 
1846-ban megszökött, és egy Badinguet nevű festő ruháiban és papírjaival menekült el Franciaországból
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mert úgy érezte, hogy lefagy a lába. Carré-Lamadonné és Loiseau-né az apácáknak engedték 
át a magukét.

A kocsis meggyújtotta lámpásait. Ezek élénk fénnyel világították meg azt a párafelhőt, 
mely a rudas lovak izzadó fara fölött táncolt, és az út két oldalán elterülő havat, mely a lám-
pák mozgó fényében a szem elé tárult.

A kocsiban most már semmit sem lehetett látni, de Gömböc és Cornudet egyszerre csak 
mozgolódni kezdett, és Loiseau, kinek tekintete áthatolt a homályon, látni vélte, hogy a nagy 
szakállú hirtelen elrebben a lány mellől, mintha hangtalanul jól ellökték volna.

Elöl az úton apró tűzpontok kezdtek feltünedezni. Tôtes volt. Tizenegy órát baktattak, 
s ehhez hozzászámítva azt a kétórai pihenőidőt, melyet a lovak négy ízben kaptak, hogy abra-
koljanak, és kifújják magukat, tizenhárom óráig utaztak. Beértek a városba, és a Commerce 
vendégfogadó előtt megállapodtak.

Kinyílt a postakocsi ajtaja, és most az utasok jól ismert zajra rezzentek össze: kardhüvely 
csörrent meg a földön. Aztán egy német kiabált.

Noha a postakocsi már állott, senki sem szállt ki belőle, mintha mindenki attól tartana, 
hogy kimenet felkoncolják őket. Erre a kocsis egyik lámpájával a kezében megjelent, hirtelen 
rávilágított a kocsi mélyében sorakozó két sor riadt fejre, nyitott szájakra és szemekre, melyek 
a meglepetéstől és rémülettől kitágultak.

A kocsis mellett, az éles fényben egy német tiszt állott, roppant karcsú és szőke, magas 
fiatalember, aki úgy be volt szorítva egyenruhájába, akár leány a derékfűzőjébe, s félrecsap-
va viselte lapos és fényes sapkáját, miáltal az angol vendégfogadók kifutófiújához hasonlí-
tott. Hosszú, egyenes szőrökből álló, rengeteg bajusza kétoldalt végtelenül megkeskenyedett, 
s egyetlen szőke szálacskában végződött, mely oly vékonyka volt, hogy a végét látni sem lehe-
tett, s úgy tetszett, ránehezült a szája szélére, lehúzta arcát, és ajkait is lekonyította.

Nyers hangon, elzászi franciasággal felszólította az utasokat a kiszállásra:
– Tessék kiszállni, uraim és höltyeim!
Először a két apáca engedelmeskedett, a szófogadáshoz szokott zárdaszüzek alázatosságá-

val. Utánuk a gróf és a grófné lépett ki, őket a gyáros és neje követte, majd Loiseau jött, maga 
előtt tolva termetes élete párját.

– Jó napot kívánok! – mondta Loiseau inkább óvatosságból, mint udvariasságból. A tiszt 
a hatalmasok gőgjével nézett rá, és feleletre se méltatta.

Gömböc és Cornudet, bár legközelebb ültek az ajtóhoz, utolsókul szálltak ki, komolyan 
és dölyfösen. A kövér lány uralkodni iparkodott magán, és nyugodt maradt, a szoci gyászos 
és kissé reszkető kézzel csikarta hosszú, vörhenyes szakállát. Meg akarták őrizni méltóságu-
kat, úgy okoskodva, hogy ilyen alkalmakkor ki-ki egész hazáját képviseli egy kissé. Gömböc 
felháborodott útitársai alázatosságán, igyekezett büszkébbnek mutatkozni, mint szomszédai, 
a tisztességes asszonyok, míg a népbarát, érezve, hogy kötelessége jó példával elöljárnia, to-
vábbra is tüntetett ellenzéki magatartásával, melyet a megyei utak eltorlaszolásával kezdett.

Bementek a fogadó tágas konyhájába, a német elkérte a vezérlő tábornok aláírásával ellá-
tott utazási engedélyeket, melyekbe minden utas neve, személyleírása, foglalkozása fel volt 
jegyezve, és hosszan vizsgálgatott mindenkit, összeegyeztetve az embereket a személyleírások-
kal.

Majd nyersen ezt mondta:
– Rendpen fan. – És eltűnt.
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Most mindnyájan föllélegzettek. Még mindig éhesek voltak, vacsorát rendeltek. Fél óra 
kellett, hogy elkészüljön, s míg két szolgáló főzött, megtekintették a szobákat. Minden szoba 
egyetlen hosszú folyosóra nyílt, melynek végén üvegajtó volt, sokatmondó számmal.

Végre asztalhoz ültek, mikor a fogadós maga is megjelent. Hajdani lócsiszár volt, nagy-
darab, asztmatikus ember, kinek rekedt gégéje örökösen sípol a nyálkától. Atyja a Follenvie 
nevet hagyta rá örökül.

– Élisabeth Rousset kisasszony? – kérdezte.
Gömböc megrezzent, és hátrafordult.
– Én vagyok.
– Kisasszony, a porosz tiszt akar magával beszélni, azonnal.
– Énvelem?
– Úgy van, ha csakugyan kegyed az Élisabeth Rousset kisasszony.
Gömböc megzavarodott, pillanatig gondolkozott, majd kereken kijelentette:
– Lehet, csakhogy én nem megyek.
Körülötte mozgolódni kezdtek, vitatták, keresték, miért ez a parancs. A gróf a lányhoz 

közeledett.
– Kegyed helytelenül cselekszik, nagysád, mert ellenkezése nagy kellemetlenségeket okoz-

hat nemcsak önmagának, hanem valamennyi útitársának. Sohasem szabad ellenszegülni 
azoknak, akik nálunk erősebbek. Bizonyára teljesen veszélytelen volna odamenni, kétségkívül 
csak valami formaságról van szó, melyről megfeledkezett.

Mindenki csatlakozott a grófhoz, kérték, siettették, lelkére beszéltek, míg a lány végre en-
gedett, mert valamennyien féltek, hogy a makacskodásból kellemetlenség származhat. Göm-
böc végre így szólt:

– Igazán csak az önök kedvéért teszem.
A grófnő kezet fogott vele.
– Mi pedig szépen köszönjük.
Elment. A többiek várták a leányt, hogy asztalhoz üljenek.
Mindenkit bántott, hogy nem őt hívták a heves és indulatos lány helyett, s magában ki-ki 

készítgette, mit mond majd, hogyha ő kerül sorra.
Tíz perc múlva azonban Gömböc lihegve, vörösen, dúlva-fúlva megjelent, elkeseredetten.
– Ó, a piszok! A piszok! – dadogta.
Mindnyájan tudni akarták, mi történt, de a lány nem szólt; és hogy a gróf tovább unszolta, 

csak ennyit mondott:
– Nem tartozik önökre, nem beszélhetek.
Körülülték a magas levesestálat, melyből káposztaillat áradt. A riadalom ellenére a vacsora 

vidáman zajlott le. Az almabor jó volt, a Loiseau házaspár és a két apáca ezt rendeltek, taka-
rékosságból. A többiek bort ittak; Cornudet sört követelt. Ő a maga egyéni módján húzta ki 
a palack dugóját, pezsegtette az italt, oldalt billentve nézte az üveget, melyet aztán a lámpa 
és a szeme közé tartott, hogy jobban szemügyre vehesse a színét. Mikor aztán ivott, hatal-
mas szakálla, mely megőrizte kedves italának színárnyalatát, megreszketett a gyönyörűségtől; 
szeme bandzsított, hogy folyton követhesse sörös poharát, és úgy tetszett, mintha egyedüli 
élethivatását gyakorolná, amiért a világra született. Azt beszélték, hogy valósággal belső ro-
konságot létesített két nagy szenvedélye között, mely betöltötte egész életét: a világos sör és 
a forradalom között, és valóban, nem ízlelhette az egyiket, hogy a másikra ne gondolt volna.
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Follenvie úr és neje az asztal szélső sarkán evett. A férj hörgött, mint valami repedt moz-
dony, s a mellével sokkal több baja volt, semhogy evés közben is beszélni tudjon, felesége 
ellenben egy percre sem hallgatott el. Elmesélte, mit érzett a poroszok megérkezésekor, hogy 
mit tettek, mit mondtak, átkozta őket, először, mert pénzébe kerültek, aztán, mert két fia 
szolgált a hadseregben. Főként a grófnéhoz beszélt, hízelgett hiúságának, hogy ilyen előkelő 
hölggyel társaloghat.

Aztán mikor kényesebb dolgokról szólt, halkítva hangját, férje olykor-olykor félbeszakí-
totta:

– Jobb volna, kérlek, ha már nem beszélnél annyit.
De az asszony rá se hederített, és folytatta:
– Bizony, grófné, ezek egyebet se tesznek, mint krumplit falnak, meg disznóhúst, aztán 

megint disznóhúst meg krumplit. És szó sincs róla, hogy tiszták volnának. Dehogy! Tisztesség 
ne essék, szólván: mindenhova odarondítanak. És ha látná, hogy órákon és napokon keresztül 
hogyan gyakorlatoznak: mind együtt vannak egy mezőn, és: indulj, hátra arc, jobbra át, balra 
át. Legalább a földet művelnék, vagy az országutakat javítanák. Dehogy, kérem, ez a kato-
naság semmire se jó! A szegény nép csak azért eteti őket, hogy gyilkolni tanuljanak. Én csak 
afféle tudatlan öregasszony vagyok, az igaz, de ha látom, hogy vannak, akik reggeltől estig 
izzadnak és törik magukat, azt mondom: ha akadnak olyanok, akik fölfedeznek mindenfélét, 
és hasznosak igyekeznek lenni, szabad-e, hogy mások meg törjék magukat, csak azért, hogy 
kárt okozzanak? Hát nem szörnyűség-e embert ölni, akár porosz vagy angol vagy lengyel vagy 
francia az illető? Ha valaki bosszút áll azon, aki megbántotta, az bűn, mert megbüntetik érte; 
de ha lelövöldözik fiainkat, mint a kártékony vadat, az nem bűn, s még kitüntetést is kap, 
aki legtöbbet gyilkolt. No, már ezt sohasem fogom megérteni.

Cornudet megszólalt:
– A háború barbarizmus, mikor a békés szomszédot támadjuk meg, de szent kötelesség, 

mikor a hazát védjük.
Az öreg nő lehajtotta fejét.
– Igaz, ha védekezünk, az más. De nem kellene-e megölni inkább azokat a királyokat, 

akik csupa mulatságból háborúskodnak?
Cornudet szeme fellángolt.
– Éljen, polgártársnő! – mondta.
Carré-Lamadon úr mély gondolatokba süppedt. Noha csodálta a híres hadvezéreket, e pa-

raszti nő józan esze rávezette, mennyi gazdagságot jelentene az országnak az, ha a munkátlan 
és haszontalan karokat, azokat az erőket, melyek most tétlenül vesztegelnek, befognák a nagy-
ipari munkára, melynek elvégzéséhez századok szükségesek.

Loiseau fölkelt helyéről, és halkan beszélgetni kezdett a fogadóssal. A kövér ember neve-
tett, köpködött; roppant hasa, amint szomszédja tréfált, rengett a nevetéstől, s meg is vett tőle 
tíz hordó bordeaux9-it tavaszra, mikor a poroszok majd kitakarodnak.

Vacsora után nyomban lefeküdtek, mert nagyon fáradtak voltak.
Loiseau azonban, aki mindent megfigyelt, ágyba küldte feleségét, maga meg hol fülét, 

hol szemét a kulcslyukra nyomva, a „folyosó titkait” igyekezett kifürkészni.
Úgy egy óra múlva ruhasuhogást hallott, gyorsan kikandikált, és Gömböcöt pillantotta 

meg, ki fehér csipkével szegett, kék kasmírpongyolájában még vastagabbnak látszott. Kezében 

9   bordeaux-i: a francia városból és környékéről származó híres vörösborok összefoglaló neve
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gyertyát tartott, s a folyosó végében levő nagy szám felé igyekezett. Közben azonban oldalt 
a folyosón megnyílt egy ajtó, s mikor néhány perc múlva visszatért Gömböc, Cornudet szaladt 
utána ingujjban. Halkan beszélgettek, majd megállottak. Gömböc, úgy tetszett, erélyesen 
védelmezi a szobájába vezető utat. Loiseau, szerencsétlenségére, nem hallotta a szavakat, de 
végül, mikor hangosabban beszéltek, egy párat ő is megértett. Cornudet hevesen ostromolta:

– Ugyan, ne szamárkodjon – mondta –, mi van abban?
Gömböc sértődve felelt:
– Nem, fiam, vannak pillanatok, mikor nem megy a dolog, és itt szégyen is volna.
Cornudet biztosan nem értette, és azt kérdezte: miért? A lány dühbe gurult, és hangosab-

ban mondta:
– Miért? Nem érti, hogy miért? Hiszen poroszok vannak a házban, talán a szomszéd szo-

bában is.
Cornudet elhallgatott. Ennek a lotyónak hazafias szemérme, aki nem ölelkezik ellenség 

közelében, Cornudet szívében is felébresztette alvó méltóságérzetét, mert hogy megölelte őt, 
macskatalpon visszaosont szobájába.

Loiseau fölpuskaporozva ment el a kulcslyuktól, ide-oda bokázott a szobában, levetette 
nyakravalóját, majd fölemelte a takarót, mely alatt kemény, csontos felesége hevert, felébresz-
tette az asszonyt egy csókkal, ezt suttogva:

– Szeretsz, édes?
Az egész ház elcsendesült. De nemsokára valahonnan, határozatlan irányból, talán a pincé-

ből vagy padlásról, hatalmas, egyhangú, szabályos hortyogás hallatszott, tompa és elnyújtott 
zaj, mint elzárt katlan fortyogása. Follenvie úr aludt.

Mivel úgy döntöttek, hogy másnap reggel nyolckor továbbutaznak, mindnyájan a konyhá-
ban gyülekeztek; a kocsi azonban havas ponyvasátorával, ló és kocsis nélkül, magányosan áll-
dogált az udvaron. A kocsist hiába keresték az istállóban, magtárban, kocsiszínben. Úgy hatá-
roztak tehát, hogy szétnéznek a környéken, és elindultak. Ott künn a piac végében templom 
állott, kétoldalt pedig alacsony házak húzódtak, tele porosz katonával. Az első, akit láttak, 
krumplit hámozott. A második, kissé távolabb, a borbély üzletét mosta. A harmadik, feje 
búbjáig szőrös képű katona, síró porontyot dajkált a térdén, s próbálta elcsitítani; és a vaskos 
parasztasszonyok, kiknek férje „a hadra kelt seregnél” volt, jelekkel adták tudtára engedelmes 
legyőzőiknek, mit kell tenniök: fát hasogatni, levest berántani, kávét darálni; egyik katona 
még inget is mosott gazdasszonyának, egy magával tehetetlen öreg nénikének.

Az álmélkodó gróf a paplakból éppen kilépő sekrestyéstől kezdett kérdezősködni. Az öreg 
templom egere így felelt:

– Ó, ezek nem rossz emberek. Ezek, úgy mondják, nem is poroszok. Messzebbről valók, 
nem tudom biztosan, honnan, mindegyik hagyott otthon asszonyt, gyereket, nem szívesen 
háborúskodnak. Biztos vagyok benne, hogy őket is siratják, és a háború éppúgy beadott 
nekik, mint nekünk. Itt nincs is most nagyon rossz sorunk, mert ezek nem bántanak senkit, 
éppen úgy dolgoznak, mintha otthon lennének. Bizony, nagyságos úr, a szegény embernek 
segíteni kell egymáson… A háborút a nagyurak csinálják.

Cornudet, felháborodva a győzők és legyőzöttek közt uralkodó békés egyetértésen, vissza-
ment, jobbnak látta, ha a vendégfogadóban marad. Loiseau tréfálkozott:

– Benépesítik a falut.
Carré-Lamadon komoly észrevételt tett:
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– Helyrehozzák a hibát.
A kocsist azonban sehol se találták. Végre is a falu kávéházában lelték meg, ahol a porosz 

tiszt legényével barátkozott. A gróf kérdőre vonta:
– Nem kapott parancsot, hogy nyolc órára befogjon?
– Kaptam bizony, de azóta másikat is kaptam.
– Mit?
– Hogy semmi esetre se fogjak be.
– Ki adta magának ezt a parancsot?
– A porosz tiszt úr, én úgy éljek.
– És miért?
– Nem tudom. Tessék megkérdezni őt. Nekem megtiltották, hogy befogjak, hát nem fog-

tam be. Így van.
– A tiszt maga adta a parancsot?
– Nem, kérem, a fogadós, az ő nevében.
– Mikor?
– Az este, hogy lefeküdtem.
A három férfi nagyon nyugtalanul tért vissza. Follenvie-t keresték, de szolgálója azt mond-

ta, hogy gazdája sohasem kel fel tíz óra előtt, az asztmája miatt. Sőt, kereken megtiltotta, 
hogy tűzeset kivételével valaha is előbb felkeltsék.

Szerették volna a tisztet látni; de az lehetetlenség volt, jóllehet ő is a fogadóban volt szállva. 
Csakis Follenvie beszélhetett vele polgári ügyekben. Vártak tehát. A nők szobáikba vonultak, 
és tettek-vettek.

Cornudet a konyhában a magas tűzhely alá telepedett, melyben hatalmas tűz lángolt. 
Oda vitetett egy kis kávéházi asztalt, egy kancsó sört, és elővette pipáját, mely a demokraták 
szemében oly nagy tiszteletben részesült, mint ő maga, mivel Cornudet-t szolgálván, a hazát 
szolgálta. Pompás, gyöngyül kiszítt tajtékpipa volt, csaknem oly fekete, mint gazdájának fo-
gazata, de illatos, ívelt, fényes és kezére álló, mintegy kiegészítője ura ábrázatának. Cornudet 
mozdulatlanul ült, és hol a tűzhely lángjára nézett, hol a sör habjára, mely korsóját koronáz-
ta, és valahányszor ivott, elégülten mélyesztette hosszú, csontos ujjait hosszú, zsíros hajába, 
és sörhabtól rojtos bajszát szürcsölgette.

Loiseau azon az ürügyön, hogy zsibbadt lábszárait akarja mozgásba hozni, elment, és a 
helybeli szatócsoknak adott el a borából. A gróf és a gyáros politizáltak, Franciaország jöven-
dő sorsát vitatták. Egyik az orléans-iakban bízott, másik valami ismeretlen megmentőben, 
egy hősben, ki akkor jelenik meg, mikor már mindenki kétségbeesett, egy du Guesclinben10, 
talán egy új Jeanne d’Arcban, vagy egy másik I. Napóleonban? Jaj, csak a trónörökös ne volna 
olyan fiatal! Cornudet csak hallgatta, és mosolygott, mint olyan valaki, aki tudja, mit hoz 
a jövő. Pipája beillatosította az egész konyhát.

Mikor tízet ütött az óra, Follenvie úr is megjelent. Azonnal kikérdezték, de ő nem tehetett 
egyebet, mint minden változtatás nélkül, kétszer-háromszor ismételte a következő szavakat:

– A tiszt úr ezt mondta nekem: Follenvie úr, tiltsa meg, hogy holnap ezeknek az utasoknak 
befogjanak. Nem szabad engedelmem nélkül elutazni senkinek. Értette? Megmondtam!

10     Bertrand du Guesclin: a százéves háború breton származású, kiemelkedő francia katonai parancsnoka volt; 
1370-ben a francia csapatok marsalljának nevezte ki V. Károly francia király
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Most a tisztet akarták látni. A gróf beküldte hozzá névjegyét, melyre Carré-Lamadon is 
fölírta nevét és összes címeit. A porosz azt üzente, rendelkezésére áll az uraknak, mihelyt 
megebédelt, vagyis úgy egy óra tájban.

A hölgyek lejöttek, és bár nagy volt a nyugtalanság, valamicskét ettek is. Gömböc betegnek 
és rendkívül zavartnak látszott.

Éppen megitták kávéjukat, mikor a tisztiszolga az urakat jött keresni.
Loiseau a másik kettőhöz csatlakozott, Cornudet azonban, kit szintén hívtak, hogy 

nagyobb ünnepélyességet biztosítsanak fellépésüknek, büszkén kijelentette, hogy semmi 
érintke zést nem óhajt a németekkel, és visszatelepedett a tűzhely mellé, újabb kancsó sört 
kérve.

A három férfi felment, és bevezették őket a fogadó legszebb szobájába, a tiszt elé, ki egy 
karosszékben terpeszkedett, lábait a kandallón melegítve, és hosszú porcelánpipájából füstölt, 
rikító hálóköntösbe burkolózva, melyet nyilván valamely ízléstelen polgár elhagyott ottho-
nából rabolt el. Nem állt fel, nem köszönt vissza, oda se nézett. Remek példánya a győztes 
katona természetes pöffeszkedésének.

Végre néhány pillanat múlva megszólalt:
– Mit akarják?
A gróf felelt:
– El szeretnénk utazni, kérem.
– Nem lehet.
– Szabad tudnom, hogy miért?
– Mert ne engetem.
– Teljes tisztelettel csak annyit szabadjon megjegyeznem, hogy az ön tábornoka engedélyt 

adott a Dieppe-be való utazhatásra, és azt hiszem, nem követtünk el semmi olyast, amiért 
büntetést érdemelnénk.

– Nem engetem… értik… Elmehetnek.
Mindhárman meghajoltak, és kimentek.
A délután siralmasan telt. A német szeszélyét nem értették, és a legfurcsább gondolatok 

kavarogtak a koponyákban. Mindenki a konyhába jött, és szünet nélkül tárgyalták az ese-
tet. A legképtelenebb dolgokra gondoltak. Talán túszokul tartják vissza őket? De mi célból? 
Vagy fogságba hurcolják valamennyiüket? Vagy talán tekintélyes váltságdíjat akarnak szedni 
érettük? Erre a gondolatra őrült félelem fogta el valamennyit. A leggazdagabbak leginkább 
megrémültek, már szinte látták a szemtelen katona kezei közt az arannyal telt zsákokat, me-
lyeken életüket kell megváltaniok. Elfogadható hazugságokon törték a fejüket, hogy gaz-
dagságukat eltitkolják, és szegényeknek, nagyon szegényeknek lássanak. Loiseau levette óra-
láncát, és zsebébe dugta. A közelgő éj növelte az aggodalmakat. A lámpát meggyújtották, 
és mivel vacsoráig még két órát kellett várni, Loiseau-né egy játszma harmincegyest ajánlott. 
Legalább szórakozzanak. Ráálltak. Udvariasságból még Cornudet is kioltotta pipáját, és részt 
vett a játékban.

A gróf kevert, osztott, Gömböcnek mindjárt harmincegye volt. A játék megnyugtatta a há-
borgó kedélyeket. Cornudet azonban észrevette, hogy a Loiseau házaspár összejátszik, és csal.

Mikor vacsorához akartak ülni, Follenvie ismét megjelent, és hápogó hangján jelentette:
– Porosz tiszt kérdezteti Élisabeth Rousset kisasszonyt: nem változtatta-e meg elhatáro-

zását?



91

 

Gömböc sápadtan, meredten állt, majd hirtelen pipacsvörös lett, és úgy fölfortyant, hogy 
elállt a szava. Végre kitört:

– Mondja meg annak a ronda fráternek, annak a porosz dögnek, hogy soha, érti, soha, 
soha, soha!

A kövér fogadós kiment. Gömböcöt valamennyien körülfogták, kérdezgették, sürgették, 
fedje fel látogatásának titkát. Eleinte a lány vonakodott szólni, de elkeseredése végül erőt vett 
rajta.

– Hogy mit akar? Hogy mit akar? Hát velem akar hálni! – kiáltotta.
Senki sem botránkozott meg a lány szavain, oly nagy volt a felzúdulása. Cornudet oly he-

vesen csapta söröskancsóját az asztalra, hogy eltörött. A közfelháborodás kifejezése volt ez az 
aljas zsoldossal szemben, harag moraja, egyesülés az ellenállásra, mintha csak mindegyiküktől 
külön-külön azt kívánták volna, hogy vegyen részt a lánytól követelt áldozat teljesítésében. 
A gróf undorral jelentette ki, hogy ez a népség a hajdani barbárok módjára viselkedik. Külö-
nösen a nők mutattak határozott és jóindulatú szánalmat Gömböc iránt. A zárdaszüzek, akik 
csak enni jöttek le, lehajtották fejüket, és hallgattak.

Az első düh csillapodtán mégiscsak hozzáfogtak a vacsorához, de keveset beszéltek: min-
denki tűnődött.

A hölgyek korán visszavonultak, az urak pedig dohányoztak, és kártyajátszmát alakítottak, 
melyhez Follenvie-t is meghívták, hogy csínján kivegyék belőle, miként lehetne a tiszt ellen-
állását megtörni. Follenvie azonban csakis kártyáival törődött, se hallott, se látott, szakadat-
lanul csak ezt hajtogatta:

– Játsszunk, uraim, játsszunk!
Olyan lázasan figyelt, hogy még a gégéjében felgyülemlett nyálkát is elfelejtette, és mel-

le néha orgonafúgákat játszott. Sípoló tüdeje az asztma egész hangnyolcadát megzengette, 
a mély és sötét színezetű hangoktól a rikoltani próbáló kiskakas éles és rekedt kukorékolásáig.

Még akkor sem akart felmenni, mikor holtra fáradt felesége érte jött. Az asszony tehát 
maga távozott, mivel ő korán kelő volt, mindig hajnalban ébredt, férje pedig, a későn fekvő, 
mindig hajlandó volt barátaival éjszakázni. Follenvie utánakiáltott:

– Melegítsd meg a tejemet! – És újra belemerült a játszmába.
Mikor aztán látták, hogy semmit sem lehet kihúzni belőle, kijelentették, hogy ideje lefe-

küdni, és mindnyájan aludni tértek.
Másnap reggel elég jókor keltek, tétova reménykedéssel, még inkább vágyakozva az eluta-

zásra, rettegve a szörnyű kis fogadóban töltendő nap gondolatától.
Sajnos a lovak az istállóban rostokoltak, a kocsis nem volt látható. Unalomból a kocsi 

körül lézengtek.
A reggeli nagyon szomorúan telt, és Gömböccel szemben némi elhidegülés volt érezhető, 

mert hogy aludtak egyet a dologra, az éjszaka kissé módosította véleményüket. Most szinte 
haragudtak erre a leányra, hogy titokban nem kereste fel a porosz tisztet, és reggelre kelve 
nem szolgált útitársainak kedves meglepetéssel. Mi van abban? Különben is, ki tudta volna 
meg? A látszat kedvéért azt mondhatta volna a tisztnek, hogy megszánta szenvedő útitársait. 
Hiszen a leánynak meg úgyis mindegy!

Bevallani azonban senki sem merte gondolatát.
Délután, mikor már halálra unták magukat, a gróf azt ajánlotta, tegyenek kis sétát a falun 

kívül. Mindenki alaposan felöltözött, s a kis társaság elindult, csak Cornudet nem ment, aki 
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szívesebben maradt a tűzhely mellett, és az apácák, akik a templomban vagy a plébánosnál 
töltötték minden idejüket.

A napról napra erősbödő hideg kegyetlenül csípett orrot és fület, a lábak úgy összefáztak, 
hogy minden lépés kínszenvedés volt, és az elébük táruló vidék beláthatatlan fehérségében oly 
rémítő gyászosnak tűnt föl előttük, hogy egyszerre mindenki visszafordult, dermedt lélekkel 
és meggémberedő szívvel.

Elöl a négy asszony lépdelt, a három férfi kissé hátrább követte őket.
Loiseau, aki átértette a helyzetet, egyszerre azt kérdezte: vajon ez a szajha még sokáig kény-

szeríti-e őket az itt maradásra? A mindenkor udvarias gróf azt mondta, egy nőtől sem lehet 
követelni ilyen fájdalmas áldozatot, a dolognak magától kell megtörténni. Carré-Lamadon 
megjegyezte, hogy ha a franciák, amint szó volt róla, vissza akarnák foglalni Dieppe-et, az ösz-
szeütközés csak itt, Tôtes-ban lehetne. Ez az észrevétel a másik kettőt leverte.

– Hátha gyalog menekülnénk? – mondta Loiseau.
A gróf vállat vont.
– Ebben a hóban? Nőinkkel? Különben is, rögtön üldözőbe vennének. Tíz percen belül 

elfognának, és kiszolgáltatnának a katonáknak mint foglyokat.
Szent igaz. Elhallgattak.
A hölgyek ruhákról beszéltek. De mintha valami elkényszeredett zavar választotta volna el 

őket.
Egyszerre az utca végén szembejött velük a tiszt. Nagy és karcsú termete lerajzolódott 

a hóra, mely a szemhatárt beszegte, és ment, szétterpesztett térdekkel, azoknak a katonáknak 
sajátos mozdulatával, akik semmi áron se akarják bepiszkítani gondosan kifényesített csiz-
májukat.

Hogy a hölgyek mellett haladt, köszönt, és megvetően mérte végig az urakat, kik különben 
eléggé büszkék voltak, és nem emelték meg a kalapjukat, csupán Loiseau tett úgy, mintha 
levenné kalapját.

Gömböc fülig pirult, a három férjes asszony pedig nagyon megalázottnak érezte magát, 
hogy a katonatiszt ennek a lánynak a társaságában találkozott velük, akit le akart fektetni.

Róla kezdtek beszélni, alakjáról, arcáról; Carré-Lamadonné, aki sok katonatisztet ismert, 
és értett hozzájuk, váltig dicsérte, még sajnálta is, hogy nem francia, különben egészen taka-
ros huszár lenne, kibe minden asszony belebolondulna.

Amikor hazaértek, nem tudták már, mihez kezdjenek. Potomságok miatt is epés szavakat 
váltottak egymással. A csendben elköltött vacsora hamar véget ért, és mindenki felment pi-
henni, azt remélve, hogy alvással hamarabb telik az idő.

Másnap reggel gyűrött arccal, elkámpicsorodva jöttek le. A nők alig beszéltek már Göm-
böccel.

Harangoztak. Keresztelő volt a faluban. A kövér lánynak is volt egy gyermeke yvetot-i pa-
rasztoknál, dajkaságban. Alig látta évente egyszer, és sohase gondolt rá, de a keresztelés gon-
dolata hirtelen heves gyöngédséget fakasztott benne gyermeke iránt, mindenáron ott akart 
lenni a szertartáson.

Mihelyt elment, mindnyájan összenéztek, közelebb húzták székeiket, mert érezték, hogy 
határozniok kell már végre. Loiseau-nak támadt egy ötlete: meg kell mondani a tisztnek, 
tartsa itt egyedül Gömböcöt, a többieket pedig engedje továbbutazni.

Follenvie vitte hírül az ajánlatot, de azonnal vissza is jött. A német, aki jól ismerte az 
embereket, kirúgta őt. Kijelentette: addig mindenki itt marad, míg kívánsága nem teljesül.
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Erre Loiseau-né paraszttermészete egész mivoltában kicsattant.
– Hát csak nem akarunk itt megvénülni? Minthogy ennek az alávaló némbernek az a mes-

tersége, hogy mindenkivel összeadja magát, azt hiszem, nincs is joga ahhoz, hogy válogasson. 
Bocsánatot kérek, de Rouenban még kocsisokkal is összeszűrte a levet, igen, bizony, a megye-
főnök kocsisával! Biztosan tudom, mert nálunk vásárol bort. És most, mikor arról van szó, 
hogy bennünket kirántson a zavarból, finnyáskodik, a taknyosa!… Ez a porosz szerintem 
nagyon úrian viselkedik. Ki tudja, mióta él itt egyedül. Aztán mi hárman vagyunk, és ben-
nünket bizonyára többre becsült volna. De nem, ő megelégszik ezzel az utcai izével. Tiszteli 
a férjes asszonyokat. Gondolják meg, hogy itt ő az úr. Csak azt kellene mondania: „Akarom”, 
s erőszakkal elhurcolhatna katonáival.

A másik két nő megborzongott. A szép Lamadonné szemei felragyogtak, és kissé elhalvá-
nyult, mintha már magán érezte volna a tiszt erőszakos kezét.

A férfiak, kik távolabb vitatkoztak, közelebb jöttek. A dühöngő Loiseau összekötözött 
lábakkal és kezekkel szerette volna a „nyomorultat” az ellenség kezébe adni. A gróf azonban, 
akinek ősei három nemzedéken át nagykövetek voltak, maga is vérbeli diplomata, az udva-
riasság mellett kardoskodott.

– Rá kellene beszélni – mondta.
Erre megtörtént az összeesküvés.
A nők összebújtak, halkították hangjukat, és a vita általánossá vált, ki-ki ajánlott valamit. 

Egyébként az egész illedelmesen folyt le. Mert különösen a nők mindig találtak finom fordu-
latokat, gyöngéd és enyhe kifejezéseket a legkényesebb dolgok jelzésére. Idegen szót sem ért 
belőle, annyira az illem határai közt mozogtak. De a szemérem gyenge fátyola, mely minden 
nagyvilági nőt egyformán vértez, csak a felületet takarta. A nők örültek ennek a dévaj kaland-
nak, alapjában pokolian mulattak, elemükben érezték magukat, pocsoltak a szerelemben, 
mint nyalánk szakácsné, ki belekóstol a másnak készített ételbe.

A jókedv úgyszólván magától támadt, annyira furcsának tűnt fel előttük az eset. A gróf 
kissé merész tréfákat kockáztatott meg, de oly jól adta elő, hogy kacajt fakasztottak. Loiseau 
aztán néhány sikamlósabb malacságot engedett meg, de nem botránkoztak meg rajta. Min-
denkinek fejében csak Loiseau-né durva szavai motoszkáltak: „Minthogy ennek az alávaló 
némbernek az a mestersége, miért válogat?” A csinos Carré-Lamadonné arra gondolt, hogy 
nem válogatna az ő helyében, ha erről a tisztről lenne szó.

Hosszan készültek az ostromra, mintha valami erődöt akarnának körülzárni. Ki-ki megál-
lapodott a szerepben, melyet játszik majd, az érvekben, melyekre támaszkodik, a hadmozdu-
latokban, melyeket végre kell hajtania. Elkészítették a haditervet, a cselfogásokat és meglepe-
téseket az ostromra, hogy az eleven várat az ellenség befogadására kényszerítsék.

Cornudet azonban félrevonult, mint akinek semmi köze az ügyhöz.
A lelkek annyira el voltak foglalva, hogy nem is hallották, mikor Gömböc belépett.  

De a gróf halkan azt mondta: csitt. Erre minden szem föltekintett. Gömböc állt előttük. 
Gyorsan elhallgattak, és zavarukban nem tudtak mindjárt szóhoz jutni. A grófnő, ki jobban 
megszokta a szalonok kétszínűségét, mint a többiek, ezt kérdezte:

– Jól mulatott a keresztelőn?
A kövér lány, még mindig elérzékenyülve, mindent elmesélt, kik voltak ott, mit csináltak, 

még azt is, milyen a templom. Aztán így szólt:
– Jólesik néha imádkozni.
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Ebédig a hölgyek megelégedtek azzal, hogy nyájasak voltak vele, s növelni igyekeztek bizal-
mát, és rá akarták venni, hogy hajtson tanácsaikra.

Az asztalnál kezdték a közeledést. Először is általánosságban az önfeláldozásról kezdtek 
beszélni. Régi példákat idéztek: Juditot és Holoferneszt11, majd minden ok nélkül Lukréciát 
és Sextust12, Kleopátrát, ki ágyába fektetett minden ellenséges hadvezért, majd mint rabszol-
gákat leigázta őket. Aztán valami képtelen esetet tálaltak föl, mely e tudatlan milliomosok 
agyában született meg, római asszonyokról, akik Capuában Hannibál szeretői voltak, azonkí-
vül valamennyi tiszté, közkatonáé és az egész zsoldosseregé. Sorra vették az összes nőket, akik 
a hódítókat megállították, és testükből csatateret csináltak, hatalmi eszközt, fegyvert; azokat, 
kik hősies ölelésükkel győzték le a förtelmes és átkos lényeket, szűziségüket bosszúnak és 
önfeláldozásnak szentelve.

Homályos szavakkal ecsetelték annak a bizonyos nagyon előkelő hölgynek az esetét, aki 
valamely rettentő ragályos betegséggel oltatta be magát, hogy Bonapartét megfertőzze, kit vé-
letlen csoda, hirtelen rosszullét mentett csak meg a végzetes találkán.

És mindezt bizonyos illő és higgadt modorban mondták, csak néha lelkesültek fel 
készakarva, mintegy vetélkedésre serkentve a nőt.

A végén azt hihette volna az ember, hogy a nő egyedüli földi hivatása állandó önfeláldozás, 
a katonaság szeszélyeinek folytonos kielégítése.

A két apáca, mintha semmit sem hallana, mély gondolatokba merült. Gömböc hallgatott.
Hagyták, hogy egész délután gondolkozzon. De az eddigi „nagysád” helyett egyszerűen 

„kisasszonynak” szólították, maguk sem tudták, miért, mintha alább akarták volna szállítani 
a becsület ama fokáról, ahová felkapaszkodott, éreztetni vele szégyenletes helyzetét.

Abban a percben, mikor a levest feltálalták, Follenvie újból megjelent, és ismételte tegnapi 
mondókáját:

– A porosz tiszt kérdezteti Élisabeth Rousset kisasszonyt: nem változtatta-e meg elhatáro-
zását?

Gömböc szárazan ennyit felelt:
– Nem, kérem.
De a vacsora alatt a szövetségesek meggyöngültek. Loiseau három ügyetlen megjegyzést 

szalajtott ki száján. Mindenki abban sántikált, hogy új példákat leljen, de egyet sem talált, 
mire a grófné, talán öntudatlanul, hirtelen vallásos felbuzdulásból, az öregebb apácától 
a szentek nagy tetteiről kezdett kérdezősködni. Bizony sokan követtek el olyasmit, ami a mi 
szemünkben bűnnek látszik, de az Egyház könnyen megbocsátja ezeket a botlásokat, ha Isten 
dicsőségére vagy felebarátaink jóvoltáért történtek. Ez hatásos érv volt, a grófné hasznát is vet-
te. Ekkor pedig, akár hallgatólagos egyetértésből történt ez, vagy titkos szolgálatkészségből, 
melyhez az egyházi ruha viselői mind kiválóan értenek, akár egyszerűen boldog együgyűség-
ből vagy segíteni akaró bárgyúságból, az öreg apáca nagyot lendített az összeesküvők ügyén. 

11    Judit és Holofernész: a katolikus Biblia része a Judit könyve, ebben található Judit és Holofernész története; 
Nabukodonozor hadvezére, Holofernész az izraeli Bethulia ellen vezetett hadjáratot; már-már bevette a vá-
rost, amikor Judit, a gyönyörű zsidó özvegy bejutott Holofernész táborába, a hadvezért szépségével elbűvölte, 
majd lefejezte; Holofernész fejét a városfalra kitűzve elrettentette a niniveieket

12    Lucretia és Sextus Tarquinius Superbus: Lucretia Tarquinius Collatinus erényes és szép felesége volt, akit férje 
rokona, a gőgös Sextus Tarquinius király megerőszakolt; Lucretia elmondta férjének és apjának a történteket, 
majd öngyilkosságot követett el: szíven szúrta magát; a monda szerint ez vezetett Sextus Tarquinius Superbus 
elűzéséhez; Lucius Tarquinius Superbus volt Róma utolsó királya, fia: Sextus Tarquinius
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Félénknek hitték, és kiderült, hogy bátor, bőbeszédű és heves. Nem zavarta meg a kazuisz-
tika13 tétovasága, meggyőződése vasból volt, hite nem ingadozott, lelkiismerete nem ismert 
kétségeket. Természetesnek találta Ábrahám áldozatát, mert ő maga is nyomban megölte 
volna apját, anyját felsőbb parancsra, és véleménye szerint semmi sem visszatetsző az Úrnak, 
ha a szándék dicséretes. A grófné hasznára fordítva váratlan cinkostársa vallásos tekintélyét, 
mintegy körülíratta vele ezt az épületes erkölcsi tételt: „A cél szentesíti az eszközöket.”

Megkérdezte az apácát:
– A kedvesnővér tehát azt hiszi, hogy Istennek minden út tetsző, és megbocsátja a bűnt, 

ha tiszta indítóokból történik?
– Ki kételkedhetik ebben? Egy önmagában csúnya cselekedet gyakran dicséretessé válik 

a gondolat által, mely sugalmazza.
És így folytatták tovább, Isten akaratát boncolgatták, előre látták szándékait, és olyan 

dolgokba vonták bele, melyek igazán nem reá tartoznak.
Mindezt burkoltan, ügyesen, tapintatosan. De a főkötős zárdaszűz minden szava rést ütött 

az utcai leány fölháborodott ellenállásán. Majd a társalgás kissé másra fordult, a rózsafüzéres 
nő a rendházról, a fejedelemasszonyról, saját magáról és aranyos szomszédjáról, a kedves 
Sainte-Nicéphore nővérről kezdett beszélni. Azért hívták őket Le Havre-ba, hogy a himlős 
katonák százait ápolják a kórházakban. Lefestette ezeket a nyomorultakat, részletezte beteg-
ségüket. És míg a porosz tiszt szeszélye feltartóztatta őket, ki tudja, hány francia pusztult 
el, kiket talán meg lehetett volna menteni! Ez az ő hivatása, mindig katonákat ápolni, járt 
a Krímben, Olaszországban, Ausztriában, és hogy elbeszélte hadjáratait, egyszerre úgy tűnt 
föl ez a kedvesnővér, mint azok a dobos és trombitás apácák, kik arra születtek, hogy a tá-
borokat kövessék, fölszedjék a sebesülteket a csaták örvényes forgatagában, és jobban, mint 
följebbvalójuk, egyetlen szóval megfékezzék az engedetlen, fegyelmezetlen zsoldosokat; igazi 
hadiapáca, kinek tönkretett, ezer horpadástól ragyás arcára föl volt írva a háború minden 
pusztítása.

Az apáca szavai után a hatás teljes volt.
Vacsora végeztével ki-ki szobájába sietett, azzal az elhatározással, hogy csak másnap reggel, 

jó későn jön le onnan.
A reggeli nyugodtan folyt le. A tegnap este elvetett magnak időt engedtek, hogy kicsíráz-

zon, és gyümölcsöt hozzon.
A grófné délután sétát indítványozott, a gróf pedig, megbeszélés szerint, karon fogta Göm-

böcöt, és a többiek mögött maradt vele.
Azt a bizalmas, atyáskodó, kissé lenéző hangot használta, mit nagyképű emberek szoktak 

az ilyen lányokkal szemben. „Kedves leányomnak” nevezik őket, és társadalmi állásuk, meg-
dönthetetlen méltóságuk magasából néznek le rájuk. Azonnal a dolog elevenére tapintott.

– Szóval maga jobbnak látja, hogy a porosz csapatok visszaverése esetén kitegyen bennün-
ket és saját magát is az ő erőszakoskodásuknak, és nem hajlandó teljesíteni olyan kedvességet, 
melyet életében már igen gyakran megtett.

Gömböc nem felelt.
A gróf jóságához, okosságához, szívéhez folyamodott. „Gróf úr” tudott maradni, bár ud-

varias, bókoló, sőt kedves is volt, ha kellett. Dicsőítette a nekik teendő szolgálatot, háláját 
emlegette, majd vidáman letegezte a lányt.

13    kazuisztika: esetek gyűjteménye, esettan, esettanulmány
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– És tudod, fiam, még azzal is eldicsekedhet az a tiszt, hogy olyan szép lányba harapott, 
amilyen kevés akad a hazájában.

Gömböc nem válaszolt, és a társasághoz csatlakozott.
Mikor visszatértek, a lány felment szobájába, és nem mutatkozott többé. A nyugtalanság 

óriási volt. Mit fog csinálni? Ha tovább is ellenkezik, mennyi baj lesz ebből…
Elérkezett a vacsora ideje. Hiába várták a lányt. Végül belépett Follenvie, és jelentette, 

hogy Rousset kisasszony rosszul érzi magát, ne várják. Mindenki fülét hegyezte. A gróf a fo-
gadóshoz ment, s halkan ezt kérdezte:

– Rendben van?
– Rendben.
Illendőségből nem szólt semmit a többieknek, pusztán bólintott egy kicsit. Erre a mellek-

ből a megkönnyebbülés sóhaja tört ki, öröm sugárzott az arcokon.
– Teringettét! Pezsgőt ide, ha van! – És Loiseau-né megrémült, mikor a gazda négy üveggel 

tért vissza. Mindenki közlékeny és hangos lett egyszerre, dévaj öröm töltötte meg a szíve-
ket. A gróf, úgy látszik, észrevette, hogy Carré-Lamadonné nagyon csinos, a gyáros udvarolt 
a grófnénak. A társalgás élénk, enyelgő, csintalan volt.

Egyszerre csak Loiseau rémült arcot mutatva feltartotta két karját, és üvöltött:
– Csend legyen!
Mindenki elhallgatott, meglepve, csaknem riadtan.
– Csitt! – mondta Loiseau. Két kezét füle mögé tette, szemét a mennyezetre függesztette, 

újból hallgatózott, majd csak ennyit mondott: – Legyenek nyugodtak, minden rendben van.
Először senki sem merte elérteni14, majd elmosolyodtak.
Negyedóra múlva megismételte a mókát, és az este még gyakran felelevenítette, úgy tett, 

mintha fönn az emeleten kérdést intézne valakihez, kétértelmű tanácsokat osztogatva, a ke-
reskedelmi utazó szellemességével.

– Szegény leány! – sóhajtotta szomorúan egyik percben, majd: – Gaz porosz! – mormogta 
dühösen fogai közt. Néha, mikor már oda se gondoltak, remegő hangon mondogatta több-
ször: – Elég! Elég! – És mintha magával beszélne, hozzátette: – Ki tudja, látjuk-e még, csak 
meg ne ölje a nyomorult!

A mókákon, bár ízléstelenek voltak, mindenki mulatott, és senki sem sértődött meg miat-
tuk, mert a felháborodás, mint minden egyéb, a körülményektől függ, és a légkör ekkor már 
telítve volt sikamlós gondolatokkal.

A csemegénél még a hölgyek is tettek szellemes és enyhe célzásokat. A szemek csillogtak, 
sokat ittak. A gróf, aki még botlásaiban is meg tudta őrizni előkelőségének méltóságát, ügyes 
hasonlatokat mondott a sarkvidéki tél végéről s a hajótöröttek öröméről, kik látják megnyílni 
a dél felé vezető utat.

Loiseau, aki már kapatos volt, pezsgős pohárral a kezében, felállott:
– Megszabadulásunk örömére ürítem poharam!
Mindenki felállt, tapsoltak. Még a két apácát is rávették a hölgyek, hogy megnedvesítsék 

ajkukat a pezsgővel, melyet eddig még nem ismertek. Kijelentették, hogy emlékeztet a szóda-
vizes limonádéra, de mégis finomabb annál.

Loiseau összegezte a helyzetet.

14    elérteni: megérteni, felfogni
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– Kár, hogy nincs zongora, egy négyest elkalimpálhatnánk rajta.
Cornudet meg se mukkant, meg se moccant, úgy látszott, súlyos gondolatokba mélyedt, 

olykor dühösen ráncigálta hosszú szakállát, mintha még hosszabbra szerette volna nyújtani. 
Végül éjféltájt, mikor oszladozni kezdtek, a dülöngő Loiseau hirtelen a hasára ütött, és ezt 
gügyögte:

– Polgártárs, magának nincs jókedve ma este, mért nem mond valamit?
Cornudet nyersen felkapta fejét, és villogó, félelmes tekintetét végigjáratta a társaságon.
– Azt mondom mindnyájuknak, hogy amit most tesznek, az gyalázat!
Felkelt, az ajtóhoz ment, még egyszer ismételte:
– Gyalázat! – És eltűnt.
Ez először kissé lehűtötte őket. Loiseau zavarba jött, bambán állt, de aztán visszakapta 

önuralmát, és vadul nevetve ezt ismételte:
– Savanyú a szőlő, ugye, öregem, nagyon savanyú a szőlő?
Mivel nem értették, elmesélte a folyosó titkait. Erre a jókedv újra felviharzott. A hölgyek 

úgy mulattak, mint az őrültek. A gróf és Carré-Lamadon sírtak a nevetéstől. Sehogy se tudták 
elhinni.

– Igazán? Azt akarta, hogy…
– Szavamra, láttam.
– És a leány nem akart…
– Nem, mert a porosz a szomszéd szobában volt.
– Ne mondja…
– Esküszöm.
A gróf fuldokolt. A gyáros a hasát fogta mind a két kezével. Loiseau folytatta:
– Érthető, hogy ma este nem nagyon vidám.
És mind a hárman ismét nagyot nevettek, már-már betegen, lihegve, köhögve.
Ott fenn elváltak egymástól. De a csipkelődő Loiseau-né lefekvéskor nem mulasztotta el 

megjegyezni férjének, hogy a kis „hencegő” Carré-Lamadonné egész este sárgult az irigységtől.
– Tudod, a nők, ha egyenruháról van szó, mindegy nekik, francia-e, vagy porosz. 

Hát mondd, kérlek, nem szomorú ez?
És a folyosó homályában egész éjszaka kis zajok futkostak, halk, alig hallható neszek, melyek 

a lehelethez, a meztelen lábak kacarászásához, az észre se vehető reccsenésekhez hasonlítottak. 
És bizonyára csak nagy későn aludtak el, mert az ajtók alól sokáig kiszüremkedtek a fénysávok. 
Mindezt a pezsgő művelte, mely, mint mondják, elkergeti az álmot.

Másnap éles téli verőfény tündököltette föl a vakító havat. A postakocsi végre befogva vá-
rakozott a kapu előtt, s egy sereg begyeskedő, rózsaszín szemű, fekete pupillás, fehér galamb 
peckesen sétifikált a hat ló lába között, és szemelgetett az elhullajtott, párolgó ganajban.

A báránybőrbe bugyolált kocsis már a bakon ült, pipázgatott, és a sugárzó utasok gyorsan 
élelmiszereket raktak fel az utazás hátralevő idejére.

Most már csak Gömböcöt várták. Ő is megjelent.
Kissé zavartnak s pironkodónak látszott, félénken közeledett útitársai felé, kik mintha nem 

vették volna észre, mindnyájan egyszerre elfordultak tőle. A gróf méltóságosan karon fogta 
nejét, és elvonta a tisztátalan közelségéből.

A kövér lány döbbenten megállott, majd minden bátorságát összeszedve, alázatosan rebeg-
te a gyáros feleségének:
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– Jó napot kívánok!
A nő éppen csak biccentett fejével, szemtelenül, arcán a megsértett erény kifejezésével. 

Mindenki elfoglaltnak látszott, és igyekezett távol maradni tőle, mintha ragályt hozott volna 
szoknyáiban. Majd sietve beültek a kocsiba, hová Gömböc magányosan szállt be, utolsónak, 
és csöndben letelepedett régi helyére.

Meg se látták, meg se ismerték. Loiseau-né távolból szemlélte, méltatlankodva és halkan 
mondta férjének:

– Szerencse, hogy nem mellé kerültem.
A nehézkes jármű zökkent egyet, és az utazás újra megkezdődött.
Eleinte senki se beszélt. Gömböc nem mert fölnézni. Haragudott útitársaira, de egyúttal 

szégyenkezett is, hogy engedett, és bemocskoltatta magát azzal a porosz tiszttel, akinek kar-
jaiba álszent módon ők kergették.

A grófné azonban Carré-Lamadonnéhoz fordulva, nemsokára megtörte a kínos csöndet.
– Ugyebár ismeri d’Étrelles-nét? – kérdezte.
– Hogyne, jó barátnőm.
– Bájos asszonyka!
– Elragadó! Igazán előkelő teremtés, művelt, okos, és minden ízében művész. Pompásan 

énekel, és mesterien rajzol.
A gyáros a gróffal beszélgetett, s az ablaktáblák zörejéből felbuggyant olykor egy-egy szó: 

„szelvény-lejárat-jutalék-fizetési határidő”.
Loiseau, ki elcsente a fogadós régi kártyáját, mely öt év óta zsírosodott a vendéglő piszkos 

asztalain, bésigue15-be kezdett feleségével.
Az apácák kézbe vették övükön lógó olvasóikat, egyszerre keresztet vetettek, elkezdték 

mozgatni ajkukat, mindjobban siettek, mindinkább növekvő gyorsasággal, tompán mormog-
va az Oremust16, közbe-közbe megcsókoltak egy érmet, újra keresztet vetettek, s újrakezdték 
sebes és szakadatlan mormogásukat.

Cornudet mozdulatlanul elmélkedett.
Háromórai utazás után Loiseau összeszedte kártyáit.
– Éhes vagyok – mondta.
Felesége erre kibontotta zsineggel átkötött csomagjukat, és kivett belőle egy darab hideg 

borjúhúst. Ügyesen apró darabokra szeletelte, s mindketten falatozni kezdtek.
– Mi is hozzáláthatnánk – mondta a grófné. A gróf beleegyezett, és a nő kirakta a két 

személyre elkészített élelmet. A hosszúkás tál fedelén porcelánnyúl volt látható, jelezve, hogy 
nyúlpástétom terpeszkedik benne, ízletes eledel, melynek barnálló vadhúsát fehér szalonna-
sávok tűzdelik át, egyéb finomra vagdalt húsokkal elegyítve. Egy szép darab gróji sajt, melyet 
egy hírlapba csomagoltak, zsíros testéhez tapasztotta az újságpapírt, melyen ez állott: „Hírek”.

A két apáca több fokhagymás kolbászt szedett elő, és Cornudet két kezét télikabátja ha-
talmas zsebébe mélyesztve, egyikből négy kemény tojást, másikból kenyérpúposkát húzott 
ki. Lehántotta a tojás héját, lába alá, a szalmába dobta, falni kezdte a tojást is, és a tojás vilá-
gossárga morzsácskáit nagy szakállába hullatta, melyek csillagok gyanánt tündököltek ottan.

15    bésigue: kártyajáték
16    Oremus: imára való felhívás a katolikusoknál
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Gömböc a korai fölkelés sietségében és zavarában semmire se gondolt, és most kétség-
beesetten, dühtől fuldokolva nézte a nyugodtan falatozókat. Először vad harag dühítette, 
fölnyitotta száját, hogy a szájára toluló szitkok özönével lobbantsa szemükre viselkedésüket, 
de az izgalom úgy fojtogatta, hogy nem bírt szólani.

Senki rá nem nézett, senki rá nem gondolt. Úgy érezte, mintha belefúlt volna ezeknek 
a tisztességes semmiháziaknak megvetésébe, kik először feláldozták őt, aztán eldobták, mint 
valami piszkos és haszontalan rongyot. Ekkor eszébe jutott tele élelmiszeres kosara, melyből 
mindent mohón felfaltak, két csirkéje, mely ragyogott a kocsonyás létől, pástétomai, kör-
téi, négy üveg bordeaux-i bora, s dühe hirtelen szétmállott, mint a túlfeszített kötél, mely 
elszakad, és azt érezte, hogy rögtön sírva fakad. Rettentően erőlködött, hogy erős maradjon, 
lenyelte zokogását, mint a gyerekek, de a könnyek kitörtek, ott tündököltek szemhéjai pe-
remén, és egyszerre két kövér könnycsepp buggyant ki szeméből, lassan végiggördült arcán. 
A többiek gyorsabban követték az elsőket, mint a sziklából kiszűrődő vízcsöppek, és szabá-
lyosan peregtek le keblének kidudorodó halmaira. Egyenesen ült, merev tekintettel, rideg és 
sápadt arccal, abban reménykedve, hogy nem látják.

De a grófné észrevette, férjének intett. Az vállat vont, mintha mondaná:
„Sajnálom, én nem tehetek róla.”
Loiseau-né némán, győzelmes mosollyal mormogta:
– Gyalázatát siratja.
A kedvesnővérek, miután a kolbászmaradékot papírba csomagolták, újból hozzákezdtek 

az imádkozáshoz.
Cornudet pedig, befalván tojásait, kinyújtotta lábszárait a szemközti pad ülése alá,  

hátradőlt, keresztbe fonta karjait, mosolygott, mint akinek valami remek ötlete támadt, és el-
kezdte fütyörészni a Marseillaise-t.

Az arcok elkomorultak. A nép dala bizonyára nemigen tetszett szomszédainak. Idegesek 
lettek, ingerlékenyek, és üvölteni szerettek volna, mint kutyák a kintorna hallatára. Cornudet 
észrevette, de nem hagyta abba. Sőt, még néha a szöveget is dúdolgatta:

Hazánknak lángoló szerelme,
Vezesd a bosszúra karunk,
Szabadság, légy mindig velünk te,
Mivel csak téged akarunk!

Gyorsabban haladtak, a hó keményebb volt, és Cornudet az utazás komor óráiban, 
a  kátyús, hepehupás utakon, a leszálló éjben, a kocsira ereszkedő mély homályban is vad 
megátalkodottsággal folytatta bosszúálló, egyhangú fütyülését, egészen Dieppe-ig, kénysze-
rítve az elcsigázott és kétségbeesett lelkeket, hogy elejétől végig figyelemmel kísérjék a dalt, 
és minden ütemnél rágondoljanak a megfelelő szóra.

És Gömböc még mindig sírdogált. Zokogása pedig, melyet nem bírt elfojtani, olykor, két 
versszak között, belehangzott a sötétségbe.

1880. április 16.
Kosztolányi Dezső fordítása
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FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ 
(1821–1881)

Bűn és bűnhődés Bűn és bűnhődés 
[részletek]

ELSŐ RÉSZ
1.

Július elején, egy rendkívül meleg nap alkonyatán, fiatal férfi lépett ki a Sz… utcai házból, 
ahol albérletben lakott, és lassan, láthatóan határozatlanul, elindult a K… híd felé.

Szerencsére nem találkozott a háziasszonyával a lépcsőn. Silány kis szobája a nagy ház 
negyedik emeletén volt, közvetlenül a háztető alatt, és inkább valamiféle ládához hasonlított, 
mint szobához. Háziasszonya, akitől a lakást ebéddel és kiszolgálással bérelte, egy emelettel 
lejjebb lakott, külön lakásban, és a fiatalembernek, valahányszor kimozdult hazulról, okvetle-
nül el kellett mennie a lépcsőre nyíló és örökösen sarkig tárt konyhaajtó előtt. Valami kínos, 
gyáva félelem lepte meg mindig, amikor itt elment; restellte ezt, restelkedésében elfintorította 
az arcát. Sok hónapi szobabérrel tartozott a háziasszonynak, és félt találkozni vele.

Nem mintha különben is gyáva, gyámoltalan természetű lett volna, éppen ellenkezőleg. 
De mostanában ingerlékeny és feszült lelkiállapotban volt, beteges képzelgések üldözték. Ma-
gába zárkózott, elvonult a világtól, és nemcsak háziasszonyát kerülte, de senkivel sem akart 
találkozni. A szegénység nyomasztotta, de az utóbbi időben már szorult helyzetével sem törő-
dött, legfontosabb dolgaival sem tudott s nem is akart foglalkozni.

Valójában nem is a háziasszonytól félt, bánta is ő, akármit tervez ellene, de hogy megálljon 
vele a lépcsőn, végighallgassa a sok karattyolást csupa hétköznapi ostobaságról, amihez semmi 
köze, és zaklassák a pénz miatt, fenyegessék, sopánkodjanak, és ő kénytelen legyen mentege-
tőzni, kifogást keresni, hazudozni – nem, akkor inkább lesurran macska módra, úgy, hogy 
senki meg ne lássa.

Igaz, hogy ezúttal őt magát is meghökkentette, mennyire fél a hitelezőjétől.
„Micsoda vakmerő dolgot tervezek, és közben ilyen ostobaságoktól rettegek! – gondolta 

különös mosollyal. – Hm… így van az… kezünkben tartjuk a sorsunkat, és minden kicsú-
szik a markunkból, csak azért, mert gyávák vagyunk… Igen, ez alapigazság… Érdekes, hogy 
mitől fél legjobban az ember: az új lépéstől, az új, lényeges szótól. Különben… nagyon is 
sokat okoskodom. Azért nem csinálok semmit, mert okoskodom. Bár… talán nem is így van: 
azért okoskodom, mert nem csinálok semmit. Most az utóbbi hónapban szoktam rá, mert 
naphosszat csak heverek az odúmban, és elmélkedem… sok semmiről. Minek is megyek ma 
oda? Hát meg tudom én tenni… azt? Hát komolyan gondolom? Eh, dehogyis. Képzeletemet 
mulattatom vele. Játszom. Ez az: játék.”

Az utcában megrekedt a szörnyű hőség, és ráadásul lárma, tolongás is fogadta, meszes-
gödrök, állványok, tégla, por és az a sajátságos nyári bűz, amelyet olyan jól ismer minden 
pétervári, akinek nincs módja nyaralót bérelni. Ez most mind bántotta, felborzolta a fiatal-
ember amúgy is megviselt idegeit. A csapszékekből – mert csapszékben bővelkedett a város-
rész – tűrhetetlen bűz áradt, és hogy a kép még visszataszítóbb, még leverőbb legyen, itt is, 
ott is részegek tántorogtak az utcán, habár hétköznap volt. Mélységes utálkozás futott át az 
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ifjú finom vonásain. Mert szép ifjú volt, azt meg kell adni: barna hajú, termetre magasabb az 
átlagnál, és karcsú, sudár, a szeme gyönyörű, sötét. De hamarosan megint elmélyedt gondo-
lataiban, szinte öntudatlanságba esett, és csak ment: környezetéből semmit se látott, nem is 
akart meglátni. Olykor-olykor magában mormogott, csak mert megszokta a monologizálást, 
mint az imént maga is megállapította. De ebben a pillanatban azt is érezte, hogy gondolatai 
össze-összekuszálódnak, és ereje fogytán van: második napja jóformán semmit se evett.

Olyan rossz ruha volt rajta, hogy még aki megszokta, az is restellné ezeket a rongyokat 
világos nappal az utcán. Ámbár ebben a városrészben aligha szúrt volna szemet akármiféle 
öltözék is: a számos hírhedt csapszék, a közeli Széna tér és legfőként az idezsúfolt kisiparos-, 
kézműveslakosság olyan alakokkal tarkázta néha ezeket a belsővárosi utcákat és sikátorokat, 
hogy szinte az lett volna furcsa, ha valaki jó ruhában van. De meg az ifjú lelkében úgy felgyűlt 
a haragos megvetés, hogy noha majdnem gyerekesen kényes volt a külsejére, most egy cseppet 
se szégyellte rongyait. Más lett volna persze, ha ismerős vagy valamelyik régi diáktársa akad az 
útjába – akikkel egyáltalában nem akar találkozni. De mikor egy részeg, akit, ki tudja, miért 
és hová vittek arra egy óriási, üres szekéren, amelybe hatalmas parasztló volt fogva – meglátta, 
ujjal rámutatott, és hirtelen teli torokból odakiáltott neki: „Hé, te, németkalapos!” – akkor 
megállt, és görcsösen a kalapjához kapott. Magas, kerek Zimmermann-kalap1 volt a fején, 
egykor elegáns, de most elnyűtt és fakó, csupa lyuk és pecsét, karimája levált, búbja nevet-
ségesen félrenyomódott. De e percben se szégyen volt, amit érzett, egészen más: majdnem 
rémület.

„Tudtam! – mormogta zavartan. – Gondoltam is rá! Szégyen, gyalázat! Hisz az ilyen sem-
miség, a legparányibb ostobaság tönkreteheti az egész tervet. Igen, a kalapom nagyon is fel-
tűnő. Nevetséges, tehát feltűnő. Az én rongyaimhoz okvetlenül sapka kell, akármilyen ócska 
tepsi, de nem ez a szörnyszülött. Ilyet nem visel senki, egy mérföldről meglátják, és megjegy-
zik. Igen, ez a fontos: megjegyzik, később eszükbe jut, és megvan a bizonyíték. Az ember 
lehetőleg ne tűnjön fel… Az apró dolgok… azok fontosak… az apró dolgok rontanak el 
mindig mindent…” […]

2.

[–] Másfél éve lesz, hogy sok hányódás, számos viszontagság után ebbe az emlékművekkel 
ékes, pompás fővárosba kerültünk. Itt végre állást is kaptam. Kaptam, és megint elveszítet-
tem. Érti, uram? Ezúttal már a tulajdon hibámból vesztettem el, mivelhogy előtűnt a jegy, 
amellyel meg vagyok jegyezve… és most egy kuckóban tengődünk, Amália Fjodorovna Lip-
pewechselnél, de hogy azt is miből fizetjük, és miből élünk, nem tudom. Még sokan lak-
nak ott kívülünk… Ó, Szodoma, uram, leírhatatlan… Hm… hát igen… Időközben felnőtt 
az első házasságomból való lányom. Hogy az mit szenvedett a mostohájától, amíg felnőtt,  
arról inkább hallgatok. Mivelhogy Katyerina Ivanovna, ámbár telve van fennkölt érzelmek-
kel, heves, ingerlékeny, és gyorsan jár a keze. Így van ez, uram! De erről nincs mit beszélni. 
Nevelésben tehát, mint ezek után gondolhatja, nemigen részesült Szonyecska. Négy évvel 
ezelőtt megpróbáltam a földrajzot és világtörténelmet átvenni vele, de mivel az én ismereteim 

1     Zimmermann-kalap: Zimmermann pétervári kalapgyáros, a Nyevszkij proszpekten volt üzlete, Dosztojevsz-
kij is vásárolt itt kalapot
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sem valami alaposak, és megfelelő segédeszközökkel se rendelkeztem… ami könyvem volt 
is… hm… szóval, a könyveim sincsenek már meg… Így aztán abbamaradt az egész tanulás. 
Kürosz perzsa királynál megálltunk. Ő aztán később, már érett fejjel, elolvasott néhány ro-
mantikus tartalmú könyvet. Most nemrég, Lebezjatnyikov úr révén is kapott egyet, Lewes  
Fiziológiáját…2 méltóztatik ismerni? Azt nagy érdeklődéssel olvasta, sőt, nekünk is felolvasott 
belőle egyes részleteket: íme, ennyiből áll a műveltsége…

És most engedjen meg egy bizalmas kérdést, uram: mit gondol, mennyit kereshet egy 
szegény, de tisztességes lány tisztességes munkával? Tizenöt kopejkát se tud megkeresni 
naponta, ha tisztességes, és nincs valami különös tehetsége. És akkor is reggeltől estig 
dolgozhat megállás nélkül. Ott van, kérem, az a Klopstock3 államtanácsos, Ivan Ivanovics 
Klopstock… hallotta hírét bizonyosan? Nemcsak hogy a pénzt nem adta meg a lányomnak 
mind a mai napig a hat darab hollandus ing varrásáért, de még csúfosan ki is kergette, dob-
bantott, és sértő szavakkal illette, mert állítólag az ingek gallérját nem jó méretre és ferdén 
varrta. Otthon meg éhesek a gyerekek. És Katyerina Ivanovna kezét tördelve járkál a szobá-
ban, orcáin kiüt a két piros folt, mint ennél a betegségnél mindig. „Itt élősködöl – azt mondja 
neki –, velünk eszel, iszol, melegszel” – pedig hát mit egyék, igyék, mikor a kicsik se láttak 
egy falat kenyeret se három napja. Én meg ott fekszem… mit tagadjam, kérem, részegen 
feküdtem akkor ott. Egyszer csak hallom, hogy Szonya azt kérdi (sose felesel, és olyan szelíd 
hangocskája van… a haja is halványszőke, az arca sovány és mindig sápadt!), azt kérdi tőle: 
„Hát akkor? Talán mégis elszánjam magam arra, Katyerina Ivanovna?” Mert Darja Francov-
na, egy rosszféle nőszemély, akit jól ismernek a rendőrségen is, már háromszor puhatolózott 
a háziasszonyunk útján. „Hát aztán? – feleli gúnyosan Katyerina Ivanovna. – Mit őrzöd any-
nyira? De nagy kincs!” Ne ítélje el, kedves uram, ne ítélje el. Nem józan fejjel mondta ő ezt, 
csak a nagy felindulás meg a betegség, a kenyérért síró kicsik… és inkább csak bántani akart 
a szóval, nem igazán gondolta… Ilyen a természete, hiába. Ha egy gyerek elsírja magát, 
még ha éhségtől sír is, megveri. Egyszer csak látom, úgy hat óra lehetett, Szonyecska felkel, 
veszi a sálját meg a csuklyás köpenykéjét, és elmegy hazulról. Kilenc órakor már otthon volt 
megint. Ahogy bejön, egyenesen Katyerina Ivanovnához megy, letesz elébe harminc ezüst 
rubelt.4 Egy árva szót se szólt, rá se nézett, csak fogta a nagy, zöld kasmírkendőnket (van egy 
kasmírkendőnk, azt közösen használják), betakarta a fejét, arcát, és végigdőlt az ágyon, a  fal-
nak fordulva, csak a kis válla, teste rángatózott… Én csak feküdtem ott részegen, úgy, mint 
addig. Akkor látom, fiatalember, látom, hogy Katyerina Ivanovna feláll, és odamegy, ő  se szól 
egy szót se, csak odamegy Szonyecska ágyához, egész este ott térdelt, a lábát csókolgatta, nem 
akart felállni… Úgy is aludtak el aztán, egymást átölelve… igen… ők ketten… együtt… én 
meg… részegen feküdtem, uram.

Elhallgatott, mintha elmetszették volna a szavát. Aztán hirtelen teletöltötte poharát,  
felhajtotta, és krákogott.

– És azóta, igen tisztelt uram – folytatta rövid szünet után –, a lányom, Szofja Szemjonov-
na, sárgacédulás. […]

2    Lewes Fiziológiája: George Henry Lewes angol szerző könyve, A mindennapi élet fiziológiája 
3     Ivan Ivanovics Klopstock: Dosztojevszkij Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) vezetéknevét „vette 

kölcsön”
4     …letesz elébe harminc ezüst rubelt: a „harminc ezüst” Júdás árulására utal, a regényben szimbolikus jelentése 

van
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3.

Attól kezdve, hogy a diák a levelet olvasni kezdte, szinte folyvást könnyezett, de mikor a végé-
re ért, sápadt volt, arca eltorzult, és görcsösen rángatózott, és szája körül epés, gonosz mosoly 
kígyózott. Fejét a hitvány, gyűrött kispárnára hajtotta, és gondolkozott, sokáig gondolkozott. 
Szíve vadul vert, vadul kavarogtak a gondolatai. Végül már szinte fuldokolt a szűk, sárga 
szobában, amely inkább szekrény vagy láda lehetett volna. Tágasabb tér kellett szemének és 
gondolatainak. Fogta a kalapját, és kiment, de most nem vigyázott a lépcsőn, hogy senki meg 
ne lássa, megfeledkezett erről. A V… sugárúton át a Vasziljevszkij-szigetre sietett, mintha 
sürgős dolga volna ott, de mint rendesen, nem látott, nem hallott, suttogott, sőt hangosan 
beszélt magában, amit a járókelők nagyon furcsállottak. Sokan részegnek nézték.

4.

Az anyja levele nagyon bántotta, de a fő kérdést, a lényeget illetően egy pillanatig sem inga-
dozott, már olvasás közben sem. A dolgot érdemben eldöntötte, éspedig véglegesen. „Ebből 
a házasságból semmi se lesz, amíg élek. Luzsin úr menjen a pokolba!”

„Mert hiszen világos minden – mormogta magában kaján mosollyal, előre élvezve elha-
tározása sikerét. – Nem, mamácskám, nem, Dunyecskám, engem rá nem szedtek! És még 
mentegetőznek, amiért nem kérdeztek meg, nélkülem döntenek! No persze! Azt hiszik, most 
már nem lehet felborítani az egészet! Majd meglátjuk, lehet-e, nem-e. A kifogás remek.  
»Ez a Pjotr Petrovics, kérem, olyan elfoglalt ember, de olyan elfoglalt, hogy a házasságba is 
váltott lovakon robog, még szép, hogy nem vasúton!« Nem, Dunyecskám, tudom én, látom 
én, mi az a sok beszélnivalód velem, azt is tudom, miről töprengtél akkor egész éjjel fel-alá 
járkálva, és mit imádkoztál a kazanyi Istenanyához, aki ott áll mamácska hálószobájában. 
A Golgotára nehéz az út. Hm… eszerint hát ön, Avdotya Romanovna, visszavonhatatlanul 
elhatározta, hogy feleségül megy az igen elfoglalt és tevékeny úriemberhez, aki máris va-
gyonos (máris – ugye, így jobban hangzik, tetszetősebb?), két hivatalt visel, osztja legifjabb 
nemzedékünk nézeteit, ahogyan anyánk írja, és »úgy látszik, jó ember«, mint kegyed maga 
megjegyzi. Ez az »úgy látszik« óriási! És ez a Dunyecska ezért a »látszik«-ért feleségül megy 
hozzá! Óriási! Óriási!…[”] […]

7.

Az ajtón, éppen úgy, mint előző alkalommal, pici rés nyílott, és két szúrós, gyanakvó szem 
szegeződött rá a sötétből. De most elvesztette önuralmát, és majdnem súlyos hibát csinált. 
Attól tartott, hogy az öregasszony, mivel maga van itthon, nem meri majd beereszteni, meg-
fogta hát, és kifelé húzta az ajtót, nehogy becsukják az orra előtt. Az öregasszony nem húzta 
vissza az ajtót, de a kampót nem eresztette el, és így kicsibe múlott, hogy Raszkolnyikov az 
ajtóval együtt őt is ki nem rántotta a lépcsőházba. Mikor látta, hogy elébe áll, és nem ereszti 
be, egyenest nekiment. Erre az ijedten félreugrott, szólni akart, de nem tudott, csak bámult 
rá tágra meredt szemmel.

– Jó estét, Aljona Ivanovna! – köszöntötte lehetőleg könnyedén, de hangja nem enge-
delmeskedett, elakadt, remegett. – Elhoztam azt a… zálogot… de talán gyerünk beljebb… 
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a világosságra. – És egyszerűen otthagyta, tessékelés nélkül előresietett a szobába. Az öregasz-
szony utánaszaladt, most végre megjött a szava.

– Úristen! Mit akar? Ki maga?
– Bocsásson meg, Aljona Ivanovna… de hiszen ismer… Raszkolnyikov… tessék, elhoz-

tam a zálogot, amit a minap ígértem… – És feléje nyújtotta a tárgyat.
A vénasszony éppen csak odapillantott a zálogra, de tekintete már ismét a hívatlan vendég 

szemébe fúródott. Haragosan, fürkészve, gyanakodva nézte. Eltelt egy perc. Raszkolnyikov-
nak már-már úgy rémlett, hogy csúfondáros mosolyt lát a szemében, mintha máris mindent 
tudna. Érezte, hogy elveszti a fejét, valósággal fél tőle, annyira fél, hogy ha még egy pillanatig 
így néz rá, ilyen szótlanul, hát itt hagyja, megszökik.

– Ejnye, miért néz rám így, mintha nem ismerne? – kérdezte most már ő is ingerülten. – 
Ha tetszik, elveszi, ha nem, hát máshová viszem, sietek.

Eszébe se volt, hogy ezt mondja, csak úgy kicsúsztak száján a szavak.
De az öregasszony közben összeszedte magát, és a látogató határozott hangja nyilván meg-

nyugtatta.
– Jó, de hogy lehet így… berontani, bátyuska? Mi ez? – kérdezte a zálogra pillantva.
– Ezüst cigarettatárca, amit említettem.
Az öregasszony már nyújtotta a kezét.
– Ejnye, mért ilyen sápadt? Ni, a keze is remeg! Tán a folyóból húztak ki, bátyuska?
– Lázas vagyok – felelte kurtán. – Megsápasztja az embert a koplalás – tette hozzá alig 

ejtve ki a szavakat. Ereje megint elhagyta. De amit mondott, hihetőnek tűnhetett, mert az 
öregasszony elvette a zálogot.

– Mi ez? – kérdezte, és megint olyan mereven nézte közben a zálogot méregetve.
– Ezüsttárgy… cigarettatárca… nézze meg…
– Várj csak… mintha nem volna ezüst… Tyű, de bekötözted…
Míg a zsineg bogozásával bajlódott, és az ablakhoz fordult, a világosság felé (minden ablak 

csukva volt ebben a fojtó hőségben is), hosszú másodpercekig egyáltalában nem törődött 
a látogatóval, hátat fordított. Raszkolnyikov kigombolta felöltőjét, kiakasztotta a baltát a hu-
rokból, de még nem vette elő, csak fogta a jobb kezében, a kabát alatt. Irtózatosan gyenge volt 
a karja, és érezte, hogy pillanatról pillanatra zsibbad, bénul. Félt, hogy elereszti, leejti a baltát. 
És akkor még forogni is kezdett vele a világ.

– De hogy összevissza kötözte! – csattant fel az öregasszony, és megmozdult, hogy odafor-
duljon.

Egy pillanat se volt vesztegetni való. Elővette a baltát, két kézzel magasra emelte, és félig 
önkívületben, szinte gépiesen, erőkifejtés nélkül, fokával az öregasszony fejére ejtette.

Majdnem teljesen erőtlen volt abban a pillanatban, de ezzel az első baltacsapással megszü-
letett benne az erő.

Az öregasszony hajadonfőtt volt, mint mindig, őszbe vegyült, gyér, szőke haja most is ra-
gadt az olajtól, tarkóján törött szarufésű meredezett, az fogta össze a patkányfark forma fona-
tocskát. A csapás éppen feje búbját érte, részben azért, mert kis termetű volt. Kiáltott ugyan, 
de igen gyengén, és mindjárt a földre rogyott, bár két karját még volt ereje a feje fölé emelni, 
egyik kezében akkor is fogta még a „zálog”-ot. Raszkolnyikov most teljes erővel rávágott még 
egyszer, és harmadszor is, mindig a balta fokával, mindig a feje búbjára. A vér csak úgy dőlt, 
mint egy felborult pohárból, a test hátrabukott. Akkor félreállt, megvárta, míg elterül, de 
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aztán mindjárt lehajolt, és megnézte az arcát. Már halott volt. A szem kidülledt, mintha ki 
akarna ugrani, és az egész arc, homlok, csupa ránc volt, görcsösen eltorzult.

Most letette a baltát a földre, és máris benyúlt a halott zsebébe – abba a jobb zsebébe, 
amelyikből akkor a kulcsait kivette, de ügyelt, nehogy a patakzó vérrel összekenje magát. 
Most már tökéletesen működött az agya, a szédülés, kábultság megszűnt, csak a keze remegett 
még. Később is emlékezett, hogy nagyon is óvatosan, vigyázva csinált mindent, nem akarta 
bevérezni magát. A kulcsokat rögtön kivette, együtt volt mind, mint akkor, egy acélkarikán… 
Fogta a kulcscsomót, és szaladt a hálószobába. Kicsi kis szobácska volt, egyik falánál óriási 
szentképtartó, a másiknál a rendkívül tiszta, széles ágy, selyemdarabkákból varrott, vattázott 
paplannal letakarva. A harmadik falnál állt a komód. Különös – de amint az első kulcsot 
a zárba illesztette, és csikordulását hallotta, görcsös rángás futott végig rajta, és megint kicsibe 
múlott, hogy ott nem hagyott mindent, és meg nem futott. De ez csak egy pillanatig tartott. 
Megfutni késő is volt már. Éppen ki akarta nevetni önmagát, de most egy új, nyugtalanító 
gondolat villant át rajta, hogy az öregasszony talán nem halt meg, feleszmélhet. Ott hagyta 
a kulcsot, fiókot, és szaladt vissza a holttesthez, ráemelte a baltát, de nem sújtott le. Semmi 
kétség – halott. Lehajolt, újra megnézte közelről, és tisztán látta, hogy a koponya szét van 
zúzva, sőt el is fordult egy kicsit. Előbb meg akarta tapogatni, de visszahúzta a kezét, hiszen 
anélkül is látni. Vér annyi kifolyt közben, hogy egész tócsa támadt. Most észrevett egy zsinórt 
a halott nyakán, el akarta szakítani, de erős zsinór volt, nem szakadt, meg a vér is átáztatta. 
Próbálta kihúzni az ing alól, de valamiben megakadt, valami nem engedte. Türelmetlensé-
gében már újra baltát ragadott, hogy azzal csapjon a zsinórra, úgy vágja el a testen, de aztán 
mégse merte, és nagy nehezen, jó kétpercnyi vesződés árán, kezét meg a baltát összevérezve 
mégis elvágta anélkül, hogy a baltával a testet érintse, és levette. Igen, erszény, nem tévedett! 
Két kereszt is lógott a zsinóron, egyik vörösréz, a másik ciprusfa meg email szentkép5, és ezek-
kel együtt az acélkarikás, acélgyűrűs, mocskos szarvasbőr bugyelláris. Degeszre volt tömve. 
Raszkolnyikov bele se nézett, csak zsebre vágta, a két keresztet meg a vénasszony mellére 
dobta, és szaladt vissza a másik szobába, de most már a baltát is vitte.

Szörnyű sietségben volt, nekiesett a kulcsoknak, próbálgatta egyiket a másik után, de va-
lahogy nem volt szerencséje, nem illettek a zárakba. Nemcsak mert a keze annyira remegett, 
de rosszul is csinálta: ha már látta is, hogy nem jó a kulcs, mégis erőltette. Akkor hirtelen 
eszébe jutott, hogy a nagy csipkés szakállú kulcs, amelyik most is mindig a kicsik közé akad, 
semmi esetre sem a komódhoz való (hisz ezt már akkor mindjárt gondolta); valami ládikáé 
lesz, és talán abban a ládikában van elrejtve minden. Otthagyta a komódot, és már bújt is az 
ágy alá, tudta, hogy az öregasszonyok az ágyuk alatt szokták tartani az ilyen ládikát. Úgy is 
volt: jókora ládika állt az ágy alatt, több mint egy rőf hosszú, domború fedelű, és rajta piros 
szattyánbőr, acélszegecskékkel rászegezve. A csipkés kulcs mindjárt beleillett, nyitotta a zárat. 
Legfelül lepedővel letakarva egy nyúlszőr bundácska volt, piros gallérral, szegéllyel, alatta 
selyemruha és kendő, de aztán legalul már csak rongyok, úgy látszott. Éppen bele akarta 
törölni összevérzett kezét a piros szegélybe, így okoskodva: „Ez piros, nem látszik meg rajta 
a vér” – de hirtelen észbe kapott. „Uramisten! Mi ez? Megháborodtam?!”

Alighogy kicsit megbolygatta a rongyokat, a bunda alól kicsúszott egy aranyóra. Most már 
nekiesett, összeforgatott mindent. És csakugyan – a limlom közé aranytárgyak voltak rejtve, 

5    email szentkép: zománc szentkép
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csupa zálog, bizonyosan kiváltandó és ki nem váltott karperecek, láncok, gyűrűk, melltűk és 
más efféle. Némelyik bársonytokban, de sok csak újságpapirosba csavarva, igaz, hogy ren-
desen, gondosan, dupla papirosban, zsineggel átkötözve. Nem sokat teketóriázott, zsebeibe 
tömködte: nadrágzsebbe, kabátzsebbe, válogatás nélkül, ahogy jött, tokostul, de nem ért rá 
sokat összeszedni…

Egyszer csak hallja, hogy valaki járkál odabenn a másik szobában. Megállt, holttá dermed-
ve. De most csend volt, talán csak képzelődik. Akkor tisztán hallotta, hogy halkan sikolt, vagy 
talán csak felnyög valaki, és rögtön elnémul. Majd újra halotti csend, egy-két percig. A ládika 
mellett guggolva várt, lélegezni se mert. De aztán felugrott, felragadta a baltát, és beszaladt.

Lizaveta állt a szoba közepén, jókora batyuval a kezében, és meredten bámult a nénje holt-
testére. Fehér volt, mint a gyolcs, kiáltani se tudott rémületében. Mikor a berontó Raszkol-
nyikovot meglátta, reszketni kezdett, mint a nyárfalevél, és arca görcsösen rángatózott. Karját 
felemelte, száját is nyitotta már, de nem kiáltott, lassan hátrált, a sarokba húzódott előle 
szemét rámeresztve, és most sem kiáltott, mintha nem volna benne annyi szusz, hogy hangot 
adhasson. Raszkolnyikov nekirontott a baltával; a lánynak panaszosan lefittyent a szája, mint 
a gyermeké, mikor megijed valamitől. De olyan együgyű volt szegény Lizaveta, úgy megfé-
lemlítették, megtörték egész életére a boldogtalant, hogy még a karját se tartotta védelmül az 
arca elé, pedig ez lett volna a legtermészetesebb mozdulat, hiszen a balta az arcát fenyegette. 
Éppen csak egy kicsit felemelte szabad bal kezét, de egyáltalában nem az arcáig, ahelyett 
lassan előrenyújtotta, mintha el akarná tolni a támadót. A balta éllel sújtott rá, egyenesen 
a fejére, kettéhasítva a homlok egész felső részét, majdnem a feje búbjáig. Össze is rogyott 
menten. Raszkolnyikov nem tudta, mit csinál, felragadta a batyut, de rögtön el is dobta, és 
kirohant az előszobába.

A rémület mindinkább úrrá lett rajta, kivált a nem várt, második gyilkosság után. Mene-
külni akart mentül hamarább. Ha világosan meg tudja ítélni, és átlátja ebben a pillanatban, 
mennyire súlyos a helyzete, milyen reménytelen, ostoba és rút, ha eszébe veszi, mennyi aka-
dályt kell még leküzdenie, sőt, hány gonosztettet kell még talán elkövetnie, amíg onnan kijut, 
és hazáig elér – könnyen lehet, hogy már akkor itt hagy mindent, és önként jelentkezik, nem 
is félelmében, csak mert olyan iszonyatos, olyan undorító, amit tett. Igen, leginkább undort 
érzett, és az undor percről percre nőtt, erősödött benne. Semmiért a világon vissza nem ment 
volna a ládához vagy akárcsak a szobába is. […]

MÁSODIK RÉSZ
5.

– Jól megtanulta! Bemutatja a tudományát! – szólalt meg váratlanul Raszkolnyikov.
– Hogy mondta, uram? – kérdezte Luzsin, mert nem hallotta tisztán, de válaszra hiába 

várt.
Zoszimov sietett közbevetni:
– Igen, önnek igaza van.
– Ugye, igazam van? – Luzsin nyájasan nézett rá. – No, ismerje el ön is – folytatta Razu-

mihinhez fordulva, most már egy kicsit diadalmasan és fölényeskedve; kicsibe múlott, hogy 
a „fiatalember”-t is hozzá nem tette. – Ismerje el, hogy igenis van haladás, vagy amint ma 
mondják: „progresszió”… legalábbis a tudományban és a közgazdaság tanaiban.
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– Közhely!
– Nem, uraim, ez nem közhely! Teszem azt, eddig arra tanítottak, hogy „szeresd feleba-

rátodat”, és ha szerettem, mi következett ebből? – folytatta Pjotr Petrovics talán felesleges 
sietséggel. – Hogy széthasítottam köntösömet, és megosztottam a felebarátommal, így aztán 
mind a ketten félmeztelenül maradtunk. Mint a közmondás tartja: „Aki két nyulat hajt, egyet 
sem fog.” Ma viszont a tudomány azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel a vilá-
gon mindennek alapja a magánérdek, ha magadat szereted, dolgaidat is úgy intézed, ahogyan 
kell, és köntösöd ép marad. A gazdaságtudomány pedig még hozzáteszi, hogy mennél több 
a jól intézett magánügy, az ép köntös a közösségben, annál szilárdabb a társadalom alapja, és 
annál jobban fejlődhet benne a közügy. Egyszóval: ha kizárólag és csupán csak magamnak 
szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára, elérem, hogy felebarátomnak is vala-
mivel több jusson egy rongyos köntösnél, és azt ne egyes magánszemélyek nagylelkűségének 
köszönhesse, hanem a közös jólétnek… A gondolat egyszerű, de sajnos, későn fedeztük fel, 
sokáig eltakarta előlünk a fellengzős álmodozás, noha azt hinné az ember, hogy nem is kell 
hozzá éles ész… […]

HARMADIK RÉSZ
5.

– Képzeld csak, Rogya, hova lyukadtak ki: hogy van-e bűn, vagy nincs? Mondom, pokoli, 
hogy mennyi zagyvaságot összebeszéltek.

– Hát aztán? Egyszerű társadalmi kérdés – felelte szórakozottan Raszkolnyikov.
– Nem egészen így fogalmazták meg a kérdést – jegyezte meg a bíró.
– Igaz, hogy nem egészen – ismerte el Razumihin, szokása szerint sebbel-lobbal és tűzzel. – 

Ide hallgass, Rogyion, és mondd meg, mi a véleményed, hallani szeretném. Majdhogy ki nem 
bújtam a bőrömből az este, és nagyon vártalak. Beszéltem is nekik rólad, mondtam, hogy 
odajössz… A szocialista felfogásból indultak ki, tudjuk, mi az ő elméletük: a bűn tiltakozás 
az egészségtelen társadalmi rend ellen… csak ez, semmi több. Más okról hallani se akarnak.

– No, ez ferdítés! – tiltakozott Porfirij. Láthatóan felvidult és nevetett, ahányszor Razumi-
hinre nézett, amivel csak még jobban tüzelte.

– Más okot nem engednek meg – vágott a szavába a másik. – Nem ferdítek! Megmutatha-
tom a könyveikben. Nekik minden a „környezet mérgező hatása”. Semmi egyéb. Ez a kedvenc 
szólamuk. Csak a társadalmi rendet kell tehát egészségessé tenni, és egyszerűen eltűnik a bűn, 
mert hiszen nem lesz mi ellen tiltakozni, és egy csapásra igaz emberré válik mindenki. Az em-
beri természettel nem számolnak, a természetet kizárják, kitagadják. Szerintük az emberiség 
nem a történelem élő útján fejlődik és formálódik végül önmagától egészséges társadalommá, 
hanem ellenkezőleg: valami matematikus főből kiinduló társadalmi rendszer varázsolja egy 
csapással igazzá és hibátlanná, minden életfolyamatot megelőzve, minden élő, történelmi út 
nélkül. Azért is idegenkednek ösztönösen a történelemtől. Ami a történelemben van, az mind 
„ostobaság, zagyvaság” – ezzel, hogy „zagyvaság”, mindent elintéznek. Ezért nem szeretik az 
eleven életfolyamatot, nem kell nekik az eleven lélek. Az élet eleven lelke követelő, az nem 
fogad szót a mechanikának, az eleven lélek gyanús és retrográd,6 az övék ellenben hullaszagú 

6    retrográd: maradi
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ugyan, és kaucsukból is elkészíthető, de legalább nem eleven, nincs akarata, rabszolgalélek, 
nem lázong. Éppen ezért sose jutnak tovább a téglák lerakásánál, a falanszterszobák7 és folyo-
sók megépítésénél. A falanszter készen van, csak az ember természete nincs készen a falansz-
terhez, az ember élni akar, még nem jutott az életfolyamat végére, korai neki a temető. Puszta 
logikával nem lehet az emberi természetet kikerülni. A logika három lehetőséggel számol, 
holott millió van. Azt a milliót lenyesik, és mindent az életkényelem problémájára vezetnek 
vissza. Ez a legegyszerűbb megoldás. Csábítóan világos, és… nem kell tovább gondolkodni! 
Ez a legfontosabb: nem kell gondolkodni! Az élet minden titka elfér két nyomtatott íven!

– Égszakadás, földindulás, fogjátok meg! – nevetett Porfirij. – Most legalább el tudja kép-
zelni – fordult Raszkolnyikovhoz –, mi volt ott az este! Egy szobában hat ilyen torok, ráadá-
sul punccsal jól meglocsolva. Ezt gondolja el! Nem, barátom, nincs igazad! A környezetnek 
igenis, nagy szerepe van a bűnben, ezt én tudom a legjobban.

– Én is tudom, hogy nagy szerepe van, de azt mondd meg: ha egy negyvenéves ember 
megbecstelenít egy tízéves kislányt, a környezet kényszerítette rá?

– Miért ne? Ha helyesen értelmezzük a szót, talán igenis, a környezet – mondta meglepően 
komolyan Porfirij. – A gyermekgyalázást esetleg nagyon is megmagyarázhatja éppen a kör-
nyezet.

Razumihin majd szétrobbant.
– No, akkor én meg itt nyomban bebizonyítom neked – bömbölte –, hogy azért fehér a 

szempillád, mert a moszkvai Nagy Ivan harangtorony harmincöt öl magas. Bebizonyítom 
szabatosan, haladó szellemben, sőt, szabadelvű árnyalattal. Akarod? Vállalom! Fogadjunk!

– Tartom. Halljuk a bizonyítást!
– Eh, vigyen el az ördög. Már megint komédiázik! – Razumihin felugrott, és bosszúsan 

legyintett. – Érdemes is veled beszélni! Mindig így csinál. Te még nem ismered, Rogyion! 
Tegnap is melléjük szegődött csak azért, hogy orruknál fogva vezesse őket. Miket mondott, 
úristen! Ők meg örültek neki… Így csinálna akár két hétig egyhuzamban. Tavaly egyszer 
elhitette velünk, ő tudja, miért, hogy kolostorba vonul. És két hónapig kitartott emellett. 
Nemrég meg azt adta be nekünk, hogy megházasodik, már minden elkészült az esküvőre, 
még új ruhát is csináltatott. Gratuláltunk neki. És nem volt se menyasszony, se semmi. Csupa 
szemfényvesztés.

– Most hazudtál, barátom! A ruhát már előbb csináltattam, éppen az új ruha adta az ötle-
tet a mókára.

– Igazán annyira szeret szerepet játszani? – kérdezte könnyedén Raszkolnyikov.
– Nem hiszi? Várjon csak, felültetem én még magát is. Haha! De nem, ide hallgasson, most 

igazán nem tréfálok. Hogy ezekről a kérdésekről beszéltünk itt: bűn, környezet, gyermekgya-
lázás, eszembe jutott egy cikke, egyébként már akkor is nagyon érdekelt. A bűnről, ez a címe, 
ha jól emlékszem. Két hónappal ezelőtt olvastam nagy érdeklődéssel a Negyedévi Szemlében.

– Az én cikkemet? A Negyedévi Szemlében? – csodálkozott Raszkolnyikov. – Csakugyan 
írtam egy cikket vagy fél évvel ezelőtt, mikor az egyetemet otthagytam. Egy érdekes köny-

7     falanszter: Fourier utópikus szocializmusa szerint a távoli jövőben az emberek közös lakó- és munkatele-
peken élnek nagyjából kétezres csoportokban; ez lesz az ideális társadalmi berendezkedés, ahol mindenki 
a munkája szerint részesül az anyagi javakból
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vet olvastam akkor, az adott rá impulzust, de én a Heti Szemlének adtam a cikket, nem  
a Negyedévinek.

– Mégis a Negyedévi hozta le.
– A Heti Szemle megszűnt, azért nem közölhette…
– Úgy van, megszűnt, illetőleg úgy szűnt meg, hogy beleolvadt a Negyedévibe, és így aztán 

az ön cikke ott jelent meg két hónappal ezelőtt. Nem is tudta?
Raszkolnyikov csakugyan nem tudta.
– No, tessék, hiszen akkor pénzt is követelhet rajtuk. Látja, milyen ember ön! Úgy begu-

bózik, hogy még arról se tud, ami közvetlenül érinti. Igazán így van.
– Bravó, Rogya! – lelkesedett Razumihin. – Én se tudtam. Még ma elszaladok a könyv-

tárba, és elkérem azt a számot! Két hónappal ezelőtt? Hányadik szám? No, mindegy, majd 
kikeresem. Ez már igen. És egy mukkot se szól az embernek.

– És hogy tudta meg, bíró úr, hogy én írtam a cikket? Csak betűvel volt szignálva.
– Véletlenül tudtam meg most a napokban. A szerkesztő ismerősöm. Nagyon érdekelt…
– Emlékszem, a bűnös lelkiállapotát vizsgáltam a bűn elkövetésének ideje alatt.
– Úgy van. Azt állítja, hogy a bűn végrehajtását mindig beteges folyamat kíséri. Eredeti, 

igen eredeti felfogás… De engem voltaképpen nem ez érdekelt, hanem a cikk egy másik ré-
sze, az a gondolat, amelyet a vége felé pedzeget, sajnos, valóban inkább csak pedzi, nem fejti 
ki világosan… Szóval arra céloz, emlékezzék csak vissza, hogy van a világon néhány olyan em-
ber, akinek lehet… illetőleg nemcsak lehet, de akinek teljes joga van mindenféle garázdaságot 
és bűnt elkövetni, merthogy a törvényt nem az ő számukra írták.

Raszkolnyikov mosolygott, hogy erővel és szándékosan így elferdítik a gondolatát.
– Micsoda? Mit beszéltek? Joguk van a bűnre? Remélem, nem azért, mert a környezet 

megmérgezte őket? – tudakolta szinte rémülten Razumihin.
– Nem, nem egészen azért – felelte Porfirij. – Arról van szó, hogy Raszkolnyikov úr eb-

ben a cikkében mintegy kétfelé osztja az embereket: közönségesekre és nem közönségesekre. 
A közönséges ember legyen engedelmes, annak nincs joga áthágni a törvényt, mert ő, ugye, 
közönséges ember. A nem közönséges viszont joggal elkövethet mindenféle bűnt, és így is, 
úgy is megszegheti a törvényt, éppen, mert nem közönséges… Így mondja, igaz? Vagy téve-
dek?

– Lehetetlen! Ilyet nem mondhattál! – mormogta megrökönyödve Razumihin.
Raszkolnyikov megint mosolygott. Rögtön látta, miről van szó, és hogyan akarják sarokba 

szorítani. Pontosan emlékezett a cikkére, és elfogadta a kihívást.
– Én nem egészen így mondom ott – kezdte egyszerűen és szerényen –, bár elismerem, 

hogy majdnem híven tolmácsolta a gondolatomat, sőt, ha úgy tetszik, tökéletesen híven… 
– tüntető készséggel ismerte el, hogy „tökéletesen híven” – de van egy kis különbség mégis: 
én egyáltalában nem állítom, hogy a nem közönséges ember okvetlenül mindenféle gazságot 
tartozik és köteles elkövetni, mint ahogyan ön mondta. Nem is hiszem, hogy a cenzúra ilyen 
cikket átengedett volna. Én csak felvetem a gondolatot, hogy a nem közönséges embernek 
joga van, illetőleg persze, nem hivatalos joga – de joga van lelkiismeret-furdalás nélkül átlép-
ni bizonyos akadályokon, de csak az esetben, ha eszméjét, talán az egész emberiség számára 
üdvös eszméjét, másképpen megvalósítani nem tudja. Azt méltóztatott mondani, hogy a cik-
kem nem világos. Kész vagyok megvilágítani, amennyire tudom. Azt hiszem, éppen ezt várja 
tőlem… ugye, nem tévedek? Hát kérem, én azt mondom: ha Kepler vagy Newton felfedezé-



110

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL

sét, a körülmények különös alakulása folytán, másképpen nem ismerhette volna meg a világ, 
mint egy vagy tíz vagy száz, vagy nem tudom, hány ember feláldozása árán, mert azok gátol-
ták, útját állták, akkor Newtonnak joga, sőt, kötelessége lett volna eltávolítani ezt a tíz vagy 
száz embert, hogy felfedezése az emberiség közkincsévé lehessen. Amiből egyáltalán nem kö-
vetkezik, hogy Newtonnak joga volt leütni, akit akart, aki éppen szembejött vele, vagy hogy 
lopni járhatott volna a piacra. Továbbá, úgy emlékszem, azt is kifejtem a cikkemben, hogy 
az emberiség jótevői és előrevivői – a legrégebbiek csakúgy, mint az újabbak – Lükurgoszok, 
Szolónok, Mohamedek és Napóleonok –, mind egytől egyig törvényszegők voltak, már csak 
azért is, mert új törvényt hoztak, és így lerontották a régit, amelyet az egész társadalom az 
ősöktől maradt szent hagyományként tisztelt, és nem riadtak vissza a vérontástól sem akkor, 
ha csak vér (mégpedig néha teljesen ártatlan, az ősi hagyományokért hősiesen ontott vér) 
árán tudtak célt érni. Igen figyelemreméltó, hogy az emberiség jótevői, előrevivői nagyrészt 
félelmetes vérontók voltak. Szóval arra az eredményre jutok, hogy nem is csak a nagy ember, 
de mindenki, aki a rendes kerékvágásból csak egy kicsit kimozdul, tehát jóformán minden 
olyan ember, aki valami kis újat tud mondani – természete szerint szükségképpen törvény-
szegő, kisebb-nagyobb mértékben, persze. Másként nem tudna kimozdulni a kerékvágás-
ból. És megmaradni benne, éppen természeténél fogva, ugyancsak nem képes, sőt, szerintem 
nem is szabad neki. Szóval, mint látja, voltaképpen nem is különösebben új a gondolat, 
ezerszer leírták, ezerszer olvastuk. Ami azt illeti, hogy az embereket közönségesekre és nem 
közönségesekre osztom, hát ez, elismerem, egy kicsit önkényes, de hiszen pontos számokhoz 
nem ragaszkodom. Csak a fő gondolatban hiszek, vagyis abban, hogy emberek a természet 
törvénye szerint általában két fajtára oszlanak. Egyik az alsóbbrendűek (közönségesek) faj-
tája, úgyszólván nyersanyag, amely csak arra való, hogy szaporodjék, és magához hasonlókat 
hozzon létre, a másik az igazi embereké, akiknek adottságuk, tehetségük van arra, hogy újat 
mondjanak a maguk környezetében. Van aztán végtelen sok osztály is, persze, de a két fő fajta 
elég élesen különválik. Az első fajta, vagyis a nyersanyag, általában csupa természete szerint 
konzervatív ember, rendszeretők, engedelmesek, és szívesen fogadnak szót. Szerintem szót 
is kell fogadniuk, mert ez a rendeltetésük, és az ő számukra ez nem megalázó. A másik fajta 
mind áthágja a törvényt, és rombol, vagy legalábbis hajlamos erre, ki-ki tehetsége szerint. 
Törvényszegésük természetesen, a körülményektől függően, igen sokféle. A legtöbbjük azt 
követeli, számtalan változatban, hogy romboljuk le a fennállót valami jobbnak a nevében. 
De ha eszméje érdekében hullákon át, vérben kell gázolnia, akkor önnön lelkében eldöntheti, 
a maga lelkiismeretére vállalhatja a vérontást – persze, csak amennyire az eszme és annak mé-
retei indokolják, ezt vegye figyelembe. Csakis ilyen értelemben beszélek a cikkemben a bűn 
jogáról. Nyugtalanságra egyébként nincs ok: a tömeg sose érti meg ezt a jogukat, lefejezi vagy 
felakasztja őket, és helyesen, mert így tölti be konzervatív hivatását. Viszont későbbi nemze-
dékeiben ugyanez a tömeg piedesztálra emeli a kivégzetteket, és leborul előttük. Az első tartja 
fenn és sokasítja az emberiséget, a második mozgatja, és viszi a cél felé. Mindkettőnek egy-
forma joga van az élethez, szóval én elismerem, hogy egyenlő erős a léthez való joguk – vive 
la guerre éternelle8 – persze csak amíg az Új Jeruzsálem9 el nem érkezik.

– Ön tehát mégis hisz az Új Jeruzsálemben?

8    vive la guerre éternelle: éljen az örök háború (francia)
9     Új Jeruzsálem: János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, 21:1–3. (21:2 „És én, János, látám az új 

Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből…”) 
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– Hiszek – felelte Raszkolnyikov határozottan. Most is, mint egész hosszú szónoklata köz-
ben, a földre nézett, a szőnyegnek egy kis foltját szemelte ki.

– És… Istenben hisz? Bocsásson meg, hogy kíváncsiskodom.
– Hiszek – mondta újra, és felpillantott.
– És Lázár feltámasztását is hiszi?
– Igen… Mért érdekli ez?
– Szó szerint hiszi?
– Szó szerint.
– Csak úgy kérdeztem. Érdekel. Ne vegye rossz néven. De térjünk vissza az előbbi kérdés-

re… Nem mindet akasztják fel, ugye? Némelyik, ellenkezőleg…
– Még életében diadalmaskodik? Hogyne. Van, aki megéri. És akkor…
– Ő maga akaszthat?
– Ha kell. Sőt, többnyire így van. Nagyon találó a megjegyzése.

NEGYEDIK RÉSZ
4.

Itt megállt, megfogta a gondolata. Ez a válasz tetszett neki legjobban. Most még figyelmeseb-
ben nézte a lányt.

– Sokat imádkozol Istenhez, Szonya?
Mellette állt, és várta, hogy feleljen. Szonya hallgatott.
– Hová lennék Isten nélkül? – suttogta aztán energikusan, szapora szóval.
Rogya rávillantotta a szemét, keményen megszorította a kezét. „Persze hogy úgy van!” – 

gondolta magában.
– És mit ad neked ezért az Isten? – tapogatózott tovább.
Szonya sokáig nem szólt, mintha nem tudna megszólalni. Gyenge kis melle csak úgy hul-

lámzott.
– Hallgasson! Ne faggasson! Nem méltó rá! – kiáltott fel, és szigorúan, haragosan nézett rá.
„Igen, igen, úgy van!” – hajtogatta Raszkolnyikov magában konokul.
– Mindent megad! – suttogta Szonya hevesen, és lesütötte a szemét.
„Hát ez a válasz! Itt a magyarázat!” – döntötte el magában a fiatalember, és mohó kíván-

csisággal vizsgálta.
Egészen új és különös, majdnem fájó érzéssel fürkészte a sápadt, sovány, szabálytalan ar-

cocskát, a szelíd kék szemet, amely úgy tud szikrázni, olyan erős tűzzel, a törékeny testet, 
amely még most is haragtól, méltatlankodástól remeg, és mennél tovább nézte, annál külö-
nösebbnek, szinte hihetetlennek tetszett előtte. „Téboly! Vallási téboly!” – állapította meg.

Egy könyv feküdt a komódon, valahányszor elment mellette, oda vagy vissza, mindig látta. 
Most felvette, belenézett. Az Újszövetség volt újorosz nyelven. Régi, sokat forgatott, bőrkötésű 
könyv.

– Ezt hol szerezted? – kérdezte hangosan a szoba túlsó végéből. Szonya még mindig ott állt 
egy helyben, az asztaltól vagy három lépésre.

– Kaptam valakitől – felelte végre, de valahogy kelletlenül, és rá se pillantott.
– Kitől?
– Lizaveta hozta…
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„Lizaveta! De különös…” – gondolta Raszkolnyikov, és percről percre furcsábbnak, csodá-
latosabbnak tetszett előtte az egész lány. A gyertyához vitte a könyvet, és lapozgatni kezdte.

– Lázár feltámasztása hol van? – kérdezte hirtelen.
Szonya makacsul lesütötte a szemét, nem felelt. Félig elfordult az asztaltól.
– Lázár feltámasztása hol van? Keresd meg nekem, Szonya.
A lány ránézett a szeme sarkából.
– Ne ott keresse… a negyedik evangéliumban van – súgta szigorú hangon, de nem moz-

dult.
– Keresd meg, és olvasd fel nekem – mondta Raszkolnyikov, és leült, az asztalra könyökölt, 

fejét a kezébe támasztotta, és tekintetét elfordítva, komoran várta a felolvasást.
„Három hét múlva, isten tudja, hol lesztek, talán én is veletek leszek, ha ugyan még rosz-

szabb helyre nem kerülök addigra” – mormogta magában.
Szonya most odament az asztalhoz, még tétovázott, bizalmatlanul fogadta Raszkolnyikov 

furcsa kérését, de azért elvette tőle a könyvet.
– Miért? Sohase olvasta? – kérdezte, és gyanakvó szemmel nézett rá. Hangja mind szigo-

rúbb lett.
– Az régen volt… iskoláskoromban. Olvasd!
– A templomban se hallotta?
– Én… nem járok… Te igen?
– N-nem – suttogta a lány.
Raszkolnyikov gúnyosan elmosolyodott.
– Értem… Szóval, holnap az apád temetésére se jössz el?
– Elmegyek… A múlt héten is voltam… gyászmisét mondattam.
– Kiért?
– Lizavetáért. Baltával agyonütötték.
Raszkolnyikov idegei pattanásig feszültek erre a szóra, szédülés környékezte.
– Barátkoztál Lizavetával?
– Igen… Tiszta szívű volt… eljött hozzám… nagy néha… Tilos volt neki. Együtt olvas-

tunk… beszélgettünk. Ő meglátja az Istent.
Furcsa volt bibliai szavakat hallani a szájából. No meg az is: titkon találkoztak Lizavetával, 

és mind a kettő – vallási őrült!
„Vigyázz! Meg te is az leszel! Ez ragadós!” – gondolta, és követelőzve, ingerülten kiáltott rá:
– Olvass!
Szonya még mindig tétovázott. Szíve vadul vert. Miért, miért nem, de félt ettől a felolva-

sástól. A látogató pedig szinte kínos részvéttel nézte a „szerencsétlen őrültet”.
– Minek az magának? Úgyse hisz, igaz? – suttogta, és elfulladt a hangja.
– Olvasd! Akarom! – követelőzött Raszkolnyikov. – Lizavetának is olvastad!
A lány végre fellapozta a könyvet, megkereste a helyet. Keze remegett, hangja elakadt. 

Kétszer is nekifogott, de az első szót se tudta kimondani.
– „Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából…” – idáig jutott végre nagy erőlködéssel, de 

a harmadik szónál hirtelen elcsuklott és megszakadt a hangja, mint a túlfeszített húr. Léleg-
zete kifogyott, melle elszorult.

Raszkolnyikov sejtette, miért szánja rá magát oly nehezen, de mennél inkább megértette 
ezt, annál kíméletlenebbül, ingerültebben követelte az olvasást. Nagyon is megértette, hogy 
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nehezére esik kiszolgáltatni, felfedni ezt a legbelső sajátját. Tudta, hogy ezekben az érzéseiben 
van a titka már réges-régen, talán már serdülőkora óta, amikor még otthon élt, boldogtalan 
apja és a bánattól megzavarodott nevelőanyja mellett, éhes gyerekek, szitkok és keserű szem-
rehányások között. De most azt is megértette, bizonyosan tudta, hogy ha még olyan gyötre-
lem is neki, ha még olyan rettenetesen fél is most belefogni az olvasásba, ő maga is halálosan 
kívánja minden gyötrelmével, veszedelmével együtt, és éppen neki szeretné elolvasni Lázár 
feltámasztását, hogy ő hallja, és éppen most hallja – „lesz, ami lesz!” Kiolvasta a szeméből, 
megérezte lázas felindultságából… Látta, hogy erőt vesz magán, leküzdi torkában a görcsöt, 
amely a vers elején még elnémította, és tovább olvassa János evangéliumának tizenegyedik 
fejezetét. Eljutott a 19. versig:

– „És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket 
az ő testvérük felől. Mártha azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne; Mária pedig 
otthon ül vala. Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg 
az én testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.”

Itt újra megállt. Szégyellte magát, mert érezte, hogy megint remeg, és mindjárt elakad 
a hangja…

– „Monda neki Jézus: Feltámad a te testvéred. Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltá-
mad a feltámadáskor, az utolsó napon. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. 
Hiszed-é ezt? Monda néki…”

És Szonya, noha minden lélegzetvétel belesajdult, mégis tisztán, szilárd hangon mondta 
tovább, mintha gyülekezetben hirdetné:

– „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő 
vala.”

Már-már megállt, Raszkolnyikovra akart nézni, de leküzdötte ezt a kívánságát, és tovább 
olvasott. Raszkolnyikov mozdulatlanul ült, és hallgatta, két könyökével az asztalon, tekintetét 
elfordítva.

Következett a 32. vers:
– „Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván 

néki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja 
vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsula lelkében, és igen megrendüle. És mon-
da: Hová helyeztétek őt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. 
Mondának azért a zsidók: ímé, mennyire szerette őt! Némelyek pedig mondának közülök: 
Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?”

Raszkolnyikov most a lány felé fordult, és izgatottan figyelte: igen, úgy van! Egész testében 
remeg, valóban lázas. Gondolta is, hogy így lesz.

Szonya közeledett a felséges, a megmérhetetlen csoda szavaihoz, és ünnepi elragadtatásba 
esett. Hangja csengett, mint az érc, diadalt és örömöt zengett, ez adta erejét. A sorok össze-
kuszálódtak előtte, mert szeme elhomályosult, de kívülről tudta a verseket. Az utolsó szavak-
nál: „Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta…” – mélyebben csengett 
a hangja, tűzzel, szenvedéllyel éreztette a kétkedést, a hitetlen, vak zsidók oktalan szemrehá-
nyását, akik most mindjárt, egy pillanat múlva, mint a villámsújtottak, terülnek el a földön, 
és sírnak, hisznek… „És ő is, igen, ő is ilyen vak és hitetlen, de most meghallja, és hívő lesz, 
igen, igen! Most mindjárt, máris” – biztatta önmagát, és boldog várakozásban remegett.
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– „Jézus pedig újra felindulva magában, odamegy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, 
és kő feküvék rajta. Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, 
Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.”

Erélyesen megnyomta ezt a szót: negyednapos.
– „Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 

dicsőségét? Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé 
szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam 
is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy 
elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiáltá: Lázár, jöjj ki! 
És kijöve a megholt…”

(A lány hangosan, ünnepélyesen olvasott, és remegett, borzongott, mintha tulajdon sze-
mével látná):

– „…lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Mon-
da nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hivének azért őbenne a zsidók 
közül, akik Máriához mentek vala, és láták, amiket cselekedett vala.”

Tovább nem olvasott, nem is tudott volna, becsukta a könyvet, és gyorsan felállt a székről.
– Idáig van a Lázár feltámasztása – suttogta gyorsan, keményen, és mozdulatlanul állt, 

félrefordulva, nem mert, meg valahogy restellt is most a látogatóra pillantani. Lázas remegése 
még nem szűnt meg. A gyertyacsonk az elgörbült tartóban már régen haldokolt, gyér világot 
vetve a gyilkosra meg az utcalányra, akik ilyen különös módon összekerültek most ebben 
a nyomorúságos szobában a könyvek könyve felett. Így telt el öt perc, vagy talán több is.

– Valamit mondani akartam, azért jöttem – szólalt meg aztán hangosan és homlokát össze-
vonva Raszkolnyikov. Felkelt, és odament hozzá. Tekintete most még ridegebb volt, és szilárd 
eltökéltséget tükrözött.

Szonya némán ráemelte a szemét.
– Szakítottam ma a családommal, anyámmal, húgommal – mondta határozott hangon 

a fiatalember. – Nem megyek hozzájuk többet. Szakítottam velük.
– És miért? – kérdezte rémülten Szonya. A reggeli találkozás Raszkolnyikov anyjával és 

testvérhúgával igen nagy hatással volt rá, bár maga se tudta, hogy milyen hatással. A hírre, 
hogy szakított velük, valósággal elszörnyedt.

– Most hát senkim sincs kívüled, Szonya… Menjünk együtt… Eljöttem hozzád. Átkozot-
tak vagyunk mind a ketten, menjünk együtt!

Szeme villogott. Most Szonya gondolta: „Mintha eszelős volna!”
– Hová mennénk? – kérdezte remegve, és önkéntelenül hátrább húzódott.
– Hát tudom én? Csak azt tudom, hogy egy utunk van, ez bizonyos… de csak ez.  

Egy a célunk!
Szonya nézte, nézte, és egy szavát se értette. Csak annyit fogott fel, hogy látogatója irtóza-

tosan, mérhetetlenül boldogtalan.
– Nekik hiába beszélsz, nem értik – folytatta Raszkolnyikov –, de én megértettelek. Szük-

ségem van rád, azért jöttem hozzád.
– Nem értem… – suttogta Szonya.
– Később majd megérted. Hát nem ugyanazt tetted te is? Te is áthágtad… át merted hág-

ni… Magadra emeltél kezet, életet oltottál ki… a magad életét (hát nem mindegy az?). Élhet-
tél volna szépen, nyugodtan, így meg a Széna téren végzed majd… És nem bírod ezt sokáig, 
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ha magadra maradsz, megháborodol, mint én. Máris félig őrült vagy. Együtt kell hát men-
nünk, egy úton! Gyerünk!

– De miért? Miért mondja ezt? – Szonyát különös és igen heves izgalom fogta el.
– Hogy miért? Mivel így nem maradhat: azért! Gondolkodj végre komolyan és őszintén, 

nem elég siránkozni, jajgatni, mint a gyerek, hogy az Isten nem engedi! Mi lesz, ha csakugyan 
kórházba visznek holnap, mi? Az a féleszű, hektikás asszony nem sokáig húzza, mi lesz akkor 
a gyerekeivel? Polenyka talán elkerülheti a vesztét? Nem láttál még gyerekeket állni az utcasar-
kon, akiket koldulni küldött az anyjuk? Én utánajártam, megtudtam, hol, milyen körülmé-
nyek között élnek ezek az anyák. Ott a gyerek nem marad gyerek. A hétéves már romlott és 
tolvaj. Pedig, ugye, a gyermekek Jézus képmásai: „Övék az Istennek országa.” Azt parancsolta, 
hogy szeressük és megbecsüljük őket, mert ők az eljövendő emberiség…

– De hát mit tehetünk, mit tehetünk? – jajgatott Szonya hisztériásan tördelve kezét.
– Hogy mit? Szétzúzzuk, amit szét kell zúzni… egyszer s mindenkorra, ennyi az egész. 

És vállaljuk a szenvedést! Mi az? Nem érted? Majd később megérted… Szabadság és hata-
lom, igen, a fő a hatalom! A remegő teremtmények milliói, az egész hangyaboly! Igen, ez 
a cél! Vésd eszedbe! Ezt adom útravalóul neked. Lehet, hogy utoljára találkoztunk. Ha nem 
jövök el holnap, úgyis megtudsz mindent, és akkor gondolj majd arra, amit most mondtam.  
Később, évek múltán, az életed során talán ráébredsz, mit jelentett. De ha eljövök holnap, 
akkor megmondom neked, ki ölte meg Lizavetát. Isten áldjon! […]

ÖTÖDIK RÉSZ
1.

Lebezjatnyikov kishivatalnok volt, vézna, skrofulás10 emberke, kis termetű és szokatlanul vilá-
gosszőke, szakállát barkóra nyíratta, és nagyon büszke volt rá. Ráadásul a szemét is fájdította 
állandóan. Szíve könnyen ellágyult, de beszélni hallatlanul elbizakodottan és sokszor hetykén 
beszélt, ami cingár kis alakjához sehogy sem illett, és többnyire komikusan hatott. Amália 
Lippewechsel a tekintélyesebb lakói közé sorolta, mert nem ivott, és a szobabért rendesen 
fizette. Viszont tagadhatatlan, hogy mind e jó tulajdonságai mellett Andrej Szemjonovics elég 
ostoba emberke volt. Szenvedélye volt a haladás és „fiatal nemzedékünk” ügye. Ő is egy volt 
a sekélyesek, satnyák, a félbemaradt és kétes egzisztenciák megszámlálhatatlan, tarka seregé-
ben, akik minden divatos eszmét felkapnak, hogy egy szempillantás alatt ellaposítsák és csúffá 
tegyék, még akkor is, ha igazán őszintén szolgálják.

Egyébiránt az igazán jámbor kis Lebezjatnyikov is mind kevésbé szívelhette lakótársát és 
egykori gyámját, Luzsint. Mindkét részről egyidejűleg és úgyszólván észrevétlenül történt 
a változás. Ha még olyan együgyű volt is az ifjú progresszista, lassanként gyanút fogott, hogy 
barátja megtéveszti, titkon lenézi őt, és hogy általában „nem igaz ember”. Megpróbálta elma-
gyarázni neki Fourier rendszerét meg Darwin elméletét, de kivált most, egy idő óta mintha 
nagyon is gunyoros arccal hallgatta volna, és legújabban még veszekedett is vele. Pjotr Petro-
vics tudniillik lassanként ösztönösen rájött, hogy ez az ember nemcsak sekélyes és korlátolt, 

10     skrofula: a görvélykór egy tuberkulotikus gyulladás a nyaki mirigycsomóban; neve onnan ered, hogy a 
betegség lefolyása során a nyaki mirigyek nagyon megduzzadnak, ezáltal az egész nyak megvastagszik, rövi-
debbnek látszik, és egy disznó nyakára emlékeztet (a „scrophulae” disznócskát jelent)
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de hazudós is, és a maga körében sincsenek komoly összeköttetései, csak azt adja tovább, 
amit harmadkézből kapott, sőt mi több, a saját dolgához, a propagandához sem ért igazán, 
minduntalan belezavarodik a mondókájába. Hol van ez attól, hogy akárkit is leleplezhessen! 
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ebben a másfél hétben, kivált az első napokban, Luzsin szíve-
sen fogadta ifjú barátja szájából a legkülönösebb dicséreteket, egy árva szóval sem tiltakozott 
például olyan feltevések ellen, hogy ő, Pjotr Petrovics, készséggel részt venne a Mescsanszkaja 
utcai új „kommuna” megalapításában, vagy nem akadályozná Dunyecskát, ha annak eszé-
be jutna házasságuk első hónapjában szeretőt tartani, leendő gyermekeit nem kereszteltetné 
meg, és a többi, és a többi. Pjotr Petrovics, szokása szerint, nem tagadta a neki tulajdonított 
érdemeket, és engedte, hogy dicsérjék, akár ilyen értelemben is, annyira szerette a hízelgést.

Aznap reggel bizonyos célra beváltott néhány ötszázalékos részvényt, és most az asztal-
nál ült, átszámolta a bankjegycsomókat és kincstári jegyeket. Lebezjatnyikov, akinek jófor-
mán mindig üres volt a zsebe, fel-alá járkált a szobában, olyan arccal, mintha közömbösen, 
sőt  megvetéssel nézné a pénzt. Luzsin a világért se hitte volna el neki, hogy annyi pénzt 
közömbösen nézzen, és ő ezt gyanította. „Képes feltételezni rólam, hogy érdekel a pénze 
– gondolta elkeseredve –, sőt, talán még öröme is telik benne, hogy piszkálhat, ingerelhet 
a  szétrakott bankjegycsomóival, és ezzel is figyelmeztet a kettőnk közötti különbségre.”

Ma még a szokottnál is ingerlékenyebbnek, figyelmetlenebbnek tapasztalta egykori gyám-
ját, pedig éppen a kedves témáját akarta kifejteni előtte: az új, különleges „kommuna”11 
megalapítását. Pjotr Petrovics kurta megjegyzései és közbeszólásai, amelyeket a számvető 
csontgolyócskáinak csattogása közben odavetett neki, nyílt, sőt szándékos udvariatlanságról 
és gúnyos megvetésről tanúskodtak. De a „humánus” fiatalember szobatársa lelkiállapotát 
a Dunyecskával való szakítással magyarázta, és alig várta, hogy ezt a témát szóba hozhassa, 
mondani akart valamit a progresszió és propaganda szellemében, amivel megvigasztalja nagy-
ra becsült barátját, és kétségtelenül előbbre vigye további fejlődésében.

– Miféle gyászlakomára készül itt ez az… özvegyasszony? – szólalt meg hirtelen Luzsin, 
éppen a legérdekesebb ponton szakítva félbe Andrej Szemjonovics gondolatait.

– Mintha nem tudná! Hát nem beszéltem önnek tegnap erről a kérdésről, nem fejtettem ki 
a véleményemet mindezekről a hagyományos szokásokról? És hiszen önt is meghívta, magam 
hallottam. Személyesen beszélt vele tegnap…

– Igazán nem hittem volna, hogy ez a koldus, bolond fejjel, lakomára költi az egész pénzt, 
amit a másik bolond… az a Raszkolnyikov… adott neki. Csak bámultam most bejövet: mi-
csoda előkészületek! Borok meg minden! És mennyi vendéget hívtak… Tudja az ördög, mit 
akarnak. – Úgy mondta ezt, mintha bizonyos célból terelné a torra a beszélgetést. – Hogy 
mondta? Engem is meghívott? – És hirtelen felkapta a fejét. – Mikor? Nem emlékszem. 
Egyébként úgyse megyek. Mit keresnék ott? Tegnap is csak azért beszéltem vele futólag pár 
szót, mert meg akartam említeni neki, hogy mint vagyontalan hivatalnoközvegy esetleg egy-
szeri segélyt kaphat az elhunyt egyévi fizetése erejéig. Talán csak nem ezért hívott meg? Hehe!

– Nekem se szándékom átmenni.
– Még csak az kéne! Mikor saját kezűleg döngette el őnagyságát! Megértem, hogy restell 

az asztalához ülni, hehehe!

11     kommuna: együtt élők közössége, amelyben saját, a közösség tagjaira vonatkozó belső szabályok és tulajdon-
viszonyok érvényesek
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– Ki döngette el? Kit döngettem én el? – Lebezjatnyikov felfortyant, még bele is pirult.
– Maga, barátom, hát ki? Katyerina Ivanovnát, egy hónappal ezelőtt! Tegnap hallottam. 

Lám, lám, ezek a meggyőződések! Jól elintézte a nőkérdést! Hehehe!
És Pjotr Petrovics, mint akinek megjött a kedve, újra csattogtatni kezdte a golyócskákat.
– Ez mind ostoba beszéd, rágalom! – háborodott fel Lebezjatnyikov, akinek mindig kínos 

volt, ha ezt a históriát emlegették. – Egyáltalában nem így történt! Egészen másról volt szó! 
Rosszul mondták önnek, pletykálnak. Egyszerűen csak védekeztem. Ő esett nekem a tíz kör-
mével… majdhogy ki nem tépte a szakállamat… Az önvédelemhez mindenkinek joga van, 
remélem. És nem tűröm el senkitől, hogy erőszakoskodjék velem. Elvből nem tűröm. Hiszen 
ez már zsarnokság volna! Mit tehettem: csak álljak ott, és hagyjam magam? Eltaszítottam, 
ennyi az egész.

– Hehehe! – Luzsin nem hagyta abba a gonosz nevetést.
– Csak azért bosszant, mert önt is felbosszantották, és haragszik… Ez ostobaság, és egyál-

talában nem érinti a nőkérdést. Nem helyesen értelmezi a dolgokat, én már sokszor gondol-
tam, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a nő mindenben egyenlő a férfival, még erő dolgában is 
(ma már ezt állítják), akkor a verekedésben is egyenlőségnek kell lennie. Magam is tudom, 
természetesen, mindjárt eszembe jutott, hogy ezt a kérdést tulajdonképpen fel sem lehet vet-
ni, mivel verekedésnek nem szabad lennie, a jövő társadalomban elképzelhetetlen… no meg 
képtelenség is a verekedésben egyenjogúságot követelni. Ennyire ostoba én se vagyok… Bár, 
ami azt illeti, verekedések mindamellett vannak… vagyis a jövőben nem lesznek, de ma még 
vannak… Eh! A fenébe! Ha önnel beszélek, mindig belezavarodom! Nem azért nem megyek 
a torra, mert kellemetlenségünk volt egymással, egyszerűen elvből nem megyek, nem akarok 
olyan sötét előítéletet támogatni, mint a halotti tor, erről van szó, kérem! Persze, megtehetné 
az ember azt is, hogy elmegy, csak azért, hogy aztán kigúnyolja… Kár, hogy pópák nem lesz-
nek! Akkor okvetlenül elmennék.

– Szóval, elfogadom tőlük a sót-kenyeret, hogy aztán leköpjem azokkal együtt, akik adták. 
Így gondolta?

– Egyáltalában nem. Nem azért. Csak hogy tiltakozzam. Éspedig eredményesen tiltakoz-
zam! Így közvetve a propagandát és fejlődést szolgálom. Mindenkinek kötelessége a fejlődést 
elősegíteni és az eszmét terjeszteni, és szerintem minél élesebb formában teszi ezt, annál jobb. 
Elvethetem a magot, az eszme magját, és a magból… tett fejlődhet. Hogy megbántom őket? 
Előbb talán megbántódnak, de aztán maguk is belátják, hogy hasznukra voltam. Hogy vádol-
ták Tyerebjovát is (aki most a kommuna tagja), mert otthagyta a családját, és odaadta magát 
egy férfinak, apjának, anyjának pedig megírta, hogy nem akar tovább előítéletekben élni, és 
szabad házasságra lép. Ez így durvaság, azt mondták, s a szüleit kímélnie kellett volna, a leve-
let is enyhébb formában írni. Szerintem ez ostobaság, egyáltalában nem szabad kíméletesen 
tudatni, ellenkezőleg, így igazi a tiltakozás! Meg a Varenc is: hét évig élt a férjével, otthagyta a 
két gyerekét, az urának meg jól odamondogatott a levelében: „Rájöttem, hogy magával nem 
lehetek boldog. Sose fogom megbocsátani, hogy félrevezetett, eltitkolta előlem, hogy van egy 
másfajta társadalmi rend, amely a kommunában valósul meg. Most nemrégen tudtam meg 
mindent egy nagylelkű férfitól, akinek odaadtam magam, és akivel kommunát alapítunk. 
Megmondom úgy, amint van, nem akarom becsapni, mert azt becstelenségnek tartanám. 
Rendezkedjék be úgy, amint jónak látja. Ne is remélje, hogy visszatéríthet, túlságosan elma-
radt a világtól. Éljen boldogul!” Látja, így kell az ilyen levelet megírni!
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– Tyerebjova… ez az, akiről már beszélt egyszer, igaz? Hogy most a harmadik szabad há-
zasságban él, mi?

– Mindössze a másodikban, ha helyesen számítjuk! És ha a negyedik volna is, vagy a tizen-
ötödik? Ostobaság, kérem! Ha valaha sajnáltam, hogy szüleim meghaltak, hát most igazán 
sajnálom, látja. Sokszor elképzelem, hogy befűtenék nekik a tiltakozásommal! Szándékosan 
úgy intézném! Én aztán a magam feje után mennék, de úgy ám! Megmutatnám nekik! Tu-
dom, nagyot néznének! Komolyan sajnálom, hogy egyikük sem él!

– Mert nincs, aki nagyot nézzen, mi? – szakította félbe nevetve Luzsin. – No, ezt majd 
megoldja úgy, ahogy jólesik… de azt mondja meg: ugye, maga ismeri azt a lányt, az elhunyt 
leányát ideát, azt a soványkát, mi? Csakugyan igaz, amit beszélnek róla?

– Mit akar ezzel? Szerintem, vagyis az én meggyőződésem szerint, a nő számára ez a  
normális helyzet. Miért ne? Vagyis distinguons!12 A mai társadalomban persze nem egészen 
normális, mivel kényszer, de a jövő társadalomban teljesen magától értetődő lesz, amennyi-
ben szabadon teszi. És ma is joga van hozzá! Szükséget szenvedett, és ez volt, hogy úgy mond-
jam, a tőkéje, teljes joggal rendelkezett vele. A jövő társadalomban, természetesen, nem lesz 
szükség semmilyen tőkére, de a nőnek meglesz, más értelemben, a maga kijelölt és világosan, 
észszerűen meghatározott szerepe. Ami Szofja Szemjonovnát illeti, én a mai társadalmi rend 
elleni tiltakozás megtestesítőjét látom benne, és magatartásáért mély tisztelettel adózom neki, 
örülök, valahányszor ránézek!

– Nekem meg azt mondták, hogy éppen maga túrta ki innen a lakásból!
Lebezjatnyikov valósággal felbőszült.
– Rágalom! – üvöltötte. – Egyáltalában nem így volt! Szemenszedett hazugság! Katyerina 

Ivanovna terjesztette a mesét, mert nem értette, miről van szó! Én egyáltalában nem akartam 
megkörnyékezni Szofja Szemjonovnát! Egyszerűen csak a fejlődését igyekeztem elősegíteni, 
tökéletesen önzetlenül, a tiltakozást akartam felébreszteni benne… Nekem csak a tiltakozás 
volt fontos. És ebben a lakásban úgyse maradhatott, nem is akart volna itt maradni.

– A kommunába hívta, mi?
– Folyvást csúfolódik, de eredménytelenül, ha szabad megjegyeznem. Nem akarja megér-

teni az embert! A kommunában ilyen szerep nincs. A kommunát azért létesítik, hogy ilyen 
szerepek ne legyenek többé! Ott lényegében más lesz, egészen más értelmet nyer ez a szerepe. 
Ami most oktalanság, ott bölcsesség lesz, ami most, jelen körülményeink között nem termé-
szetes, ott a lehető legtermészetesebbé válik. Minden attól függ, hogy milyen körülmények 
között, milyen környezetben él valaki. Minden a környezet, az ember maga semmi. És Szofja 
Szemjonovnával a legbarátságosabb viszonyban vagyok ma is, ez is bizonyítja, hogy sose te-
kintett ellenségének, rosszakarójának. Igenis biztatom, hogy lépjen be a kommunába, de 
egészen más okból. Mit nevet? Úgy van, kérem, meg akarjuk szervezni a magunk külön kom-
munáját, de sokkal szélesebb alapon, mint az eddigiek, mi messzebbre jutottunk meggyőző-
déseinkben és a tagadásban. Ha Dobroljubov13 felkelne sírjából, parázs vitát rendeznék vele! 
Hát még Bjelinszkijjel14 hogy elbánnék! Egyelőre tovább munkálkodom Szofja Szemjonovna 
fejlődésén. Rendkívül, igazán rendkívül szép természetű.

12    distinguons: tegyünk különbséget (francia)
13    Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov (1836–1861): forradalmi demokrata kritikus
14    Visszarion Grigorjevics Bjelinszkij (~ Belinszkij; 1811–1848): kritikus, filozófus
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– No és ön ezt a szép természetét igyekszik kihasználni, mi? Hehehe!
– Nem, dehogyis, ellenkezőleg!
– Úgy? Szóval ellenkezőleg! Hehe! Ezt jól megmondta!
– Mért nem akar hinni nekem? Mi okom volna tagadni ön előtt, könyörgöm! Ellenkező-

leg… én magam is csodálkozom sokszor: mintha félne tőlem, velem szemben még fokozot-
tabban tartózkodó és szemérmes.

– És ön persze munkálkodik a fejlődésén, bebizonyítja neki, hogy a szemérmesség és más 
ehhez hasonlók mind csupa ostobaság, mi?

– Szó sincs róla! Szó sincs róla! Ó, milyen durván, milyen ostobán értelmezi – már megbo-
csásson – a fejlődés szót! Semmit se akar megérteni! Én Istenem, mennyire… fejletlen még! 
Mi a nő szabadságát akarjuk, önnek meg egyre csak azon jár az esze… A szemérmetesség és 
tartózkodás kérdését egyáltalában nem érintem, ezek természetesen felesleges csökevények, 
előítéletek, de ha velem szemben tartózkodó, ez az ő dolga, ehhez joga van, én egyáltalán nem 
akadályozom ebben. Persze, ha azt mondaná a maga jószántából: „téged akarlak”, hallatlanul 
szerencsésnek tekinteném magamat, mivel a lány nagyon tetszik nekem. De most, egyelőre 
senki nagyobb tisztelettel, udvariassággal nem bánik vele, mint én, senki jobban meg nem 
becsüli emberi méltóságát… Várok és remélek… ez az igazság. […]

4.

Szonya nyugtalanul várt.
– Mikor elmentem, azt mondtam, hogy talán utoljára találkoztunk, de ha ma eljövök, 

akkor elárulom, ki ölte meg Lizavetát.
A lánynak remegett minden porcikája.
– És most eljöttem, hogy megmondjam.
– Igen, igaz… tegnap ezt… – suttogta erőlködve. – De hát hogy tudhatja? – kérdezte hir-

telen, mintha most kapna észbe. Zihált, az arca mind sápadtabb lett.
– Tudom.
Szonya nem szólt egy hosszú percig.
– Talán… elfogták? – szólalt meg aztán félve.
– Nem, nem fogták el.
– Akkor hogy tudhatja? – kérdezte újra, alig hallhatóan, megint csak percnyi hallgatás 

után.
Raszkolnyikov szembefordult vele, és hosszan, merően nézett rá.
– Találd ki! – mondta, és szája körül megint ott játszott az előbbi erőtlen, révedt mosoly.
A lány teste görcsösen rángatózott.
– De hát mért… mért… ijesztget? – kérdezte, és mosolygott, mint egy gyermek.
– Nyilván jó barátságban vagyok vele… azért tudom – folytatta Raszkolnyikov, és sze-

me rátapadt, mintha nem volna ereje levenni róla. – Lizavetát… azt nem akarta megölni…  
Véletlenül történt… Az öregasszonyt akarta megölni, amikor egyedül van… Ott volt már… 
És Lizaveta hazajött… és akkor őt is megölte.

Egy irtózatos perc múlt el. Egymásra bámultak.
– Nem találod ki? – kérdezte a látogató hirtelen, olyan érzéssel, mintha torony tetejéről 

vetné le magát.
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– N… nem – mondta alig hallhatóan a lány.
– Nézz csak meg jól!
És hogy ezt kimondta, a már egyszer átélt pillanat dermesztő hidege csapta meg: bámulta 

a lányt, és az arca most mintha Lizaveta arca lett volna. Élesen emlékezett az arckifejezésére, 
mikor a baltával közeledett hozzá, és Lizaveta a falhoz hátrált előle, két kezét kinyújtva, 
egészen úgy, mint a kicsi gyerek, mikor hirtelen megijed valamitől, és meredten, szorongva 
nézi a félelmes valamit, hátrál, kezét előrenyújtja, szája sírásra görbül. Szinte ugyanilyen volt 
most Szonya, éppen olyan gyámoltalanul, ijedten nézte hosszú pillanatokig, aztán hirtelen 
előrenyújtotta a bal kezét, és ujjaival az ő mellét érintve lassan felállt az ágyról, és hátrább, 
hátrább húzódott, tekintete mind merevebb lett. Rémülete Raszkolnyikovra is átragadt, 
ugyanolyan ijedtség tükröződött az ő arcán is, ugyanúgy nézett rá, csaknem ugyanolyan  
gyermeki mosollyal.

– Kitaláltad? – kérdezte súgva.
– Úristen! – tört fel a lány melléből a rettenetes jajszó. Erőtlenül az ágyra rogyott, arcát 

a párnába fúrta. De csak egy pillanatig. Felállt, gyorsan odament hozzá, megragadta mind 
a két kezét, vékonyka ujjaival úgy szorította, mint egy harapófogó, és megint olyan mere-
ven nézte, szeme valósággal belefúródott a tekintetébe. Egy utolsó, kétségbeesett pillantással 
próbált még felkutatni, elfogni valami végső reményt. De nem volt remény. Nincs kétség 
többé, minden így igaz. Még később is, amikor visszagondolt erre a pillanatra, különösnek és 
érthetetlennek találta, mért döbbent rá olyan hirtelen, hogy nincs kétség. Mert az csak nem 
lehet, hogy már előbb sejtett valamit? Pedig így volt, mihelyt megmondta neki, mindjárt úgy 
rémlett, hogy megérezte ezt, érezte már régen.

– Elég, Szonya, elég! Ne gyötörj! – könyörgött Raszkolnyikov fájdalmasan. Nem így,  
éppen nem így képzelte ezt a közlést, de ez lett belőle.

Szonya, mintha nem is volna eszén, felugrott, kezét tördelte, elment a szoba közepéig, 
de ott hirtelen megfordult, és újra melléje ült, válluk csaknem összeért. Egyszerre, mintha 
belényilallott volna valami, megrázkódott, felsikoltott, és maga se tudta, miért, térdre borult 
látogatója előtt.

– Mit csinált?! Hogy tehette ezt magával? – kiáltotta kétségbeesetten, és felugrott, nyakába 
borult, két karjával erősen átölelte. Raszkolnyikov hátrahőkölt, és fájdalmas mosollyal nézte.

– Furcsa teremtés vagy te, Szonya, ölelsz és csókolsz, most, amikor ezt megmondtam ne-
ked? Nem vagy eszeden.

– Ó, hiszen akkor most nincs nálad boldogtalanabb a világon! – kiáltotta a lány szinte 
önkívületben, nem is hallotta, hogy a másik mit mond, és kitört belőle a hangos, hisztérikus 
zokogás.

Rég nem érzett forróság öntötte el Raszkolnyikov lelkét, és egyszerre megindította. Nem 
próbálta elfojtani az érzést: két könnycsepp buggyant ki a szeméből, és függve maradt a pilláin.

– Hát nem hagysz el, Szonya? – kérdezte, és csaknem reménykedve nézett rá.
– Nem, nem hagylak el, soha, sehol! – kiáltotta a lány. – Veled megyek mindenüvé.  

Ó, uramisten! Ó, én boldogtalan… miért, miért nem ismertelek már előbb? Miért nem 
előbb jöttél hozzám? Ó, istenem!

– De most eljöttem.
– Most igen… de hát mit tehetünk már… Együtt leszünk, együtt – hajtogatta Szonya 

önfeledten, és újra megölelte. – Szibériába is veled megyek. […]
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EPILÓGUS
2.

A jelenben hasztalan és céltalan háborgás, a jövőben örökös áldozat, amivel semmit el nem ér-
het – íme, ez vár rá az életben! És mit ér, hogy nyolc év múlva csak harminckettő lesz, és még 
új életet kezdhet! Minek éljen? Mit remélhet? Mire törekedhet? Élni, csak a puszta életért? 
Hiszen már azelőtt is szíves-örömest, százszor odaadta volna a puszta életét egy eszméért, 
reménységért, akár egy ábrándképért is! A puszta létet mindig kevesellte, többre vágyott. 
Ki tudja, talán csak ezért az egyért hitte – mert vágyai olyan erősek –, hogy neki többet sza-
bad, mint másnak.

Bár küldene rá megbánást a sors, mardosó bűnbánatot, amely összetöri szívét, elűzi álmait, 
olyan bűnbánatot, hogy irtózatos kínjai között már a kötél vagy a víz mélye rémlik fel előtte! 
Örömmel fogadná, hiszen a kín és könny is – élet! De ő nem bánta meg a bűnét.

Ha legalább átkozni tudná az ostobaságát, mint ahogy átkozta annak idején a képtelen 
és oktalan tetteit, amelyek végül is Szibériába juttatták. De most, hogy itt van, „szabadon”, 
és újra átgondolja, mérlegre teszi, amit elkövetett, egyáltalában nem látja olyan ostobának, 
mint akkor, azokban a végzetes napokban.

„Miért, miért volna az én elméletem nagyobb ostobaság, mint más gondolatok és elmé-
letek, amelyek csak úgy hemzsegnek, tülekszenek, mióta világ a világ? Csak független, széles 
látókörű, a hétköznapi befolyásoktól mentes tekintettel kell szemlélni a dolgokat, és kitűnik, 
hogy az én elméletem nem is olyan… furcsa. Ó, ti mindent tagadók, ti garasos bölcsek, miért 
álltok meg félúton!

És mért olyan képtelenség a szemükben, amit tettem? – okoskodott tovább. – Azért, 
mert gonosztett? Mi az, hogy gonosztett? Az én lelkiismeretem nyugodt. Bűncselekmény 
történt, az kétségtelen, vétettem a törvény betűje ellen, hát jó, üssétek le a fejemet a törvény 
betűjéért… és megvan. De akkor az emberiség sok jótevőjét is, aki nem örökölte a hatalmat, 
hanem maga ragadta kezébe, ki kellett volna végezni mindjárt az első lépésnél. Csakhogy 
azok felülkerekedtek annál a lépésnél, és ezért igazuk volt, én pedig alulmaradtam, tehát nem 
is volt jogom ezt a lépést megengedni magamnak!”

Csak ebben az egyben ismerte el, hogy bűnös, csak abban, hogy nem bírta elviselni a bű-
nét, és jelentkezett, bevallotta.

És még egy gondolat kínozta: hogy mért nem végzett magával akkor. Mért választotta 
inkább a beismerő vallomást, amikor ott állt a víz felett? Annyira erős benne az élni vágyás, 
olyan nehéz ezt leküzdeni? Szvidrigajlov leküzdötte, pedig félt a haláltól.

Gyötörte magát ezzel a kérdéssel, és nem ébredt rá, hogy talán már akkor, mikor ott állt 
a Néva felett, megérezte, micsoda mélységes hazugság rejlik benne és a gondolkodásában. 
Nem értette, hogy ez az érzés már egy eljövendő életfordulatnak, feltámadásának, jövendő új 
életszemléletének a hírnöke lehetett. […]

Egyszer csak ott állt mellette Szonya. Nesztelenül jött, és leült melléje. Korán volt, a reggeli 
hideg még nem enyhült. Most is az ócska, hitvány kis köpenykéje meg a zöld kendője volt 
rajta. Arcán meglátszott a betegség, még soványabb, haloványabb volt, megnyúlt. Kedvesen, 
örömmel mosolygott rá, és szokása szerint félénken kezet nyújtott.

Mindig ilyen félénken nyújtotta neki a kezét, sőt, sokszor nem is nyújtotta, mintha attól 
tartana, hogy ellöki. És ő úgy fogta meg a kezét, mintha idegenkedne tőle, mintha bosz-
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szantaná, hogy eljött, akárhányszor makacsul hallgatott, amíg csak a lány ott volt. Megtör-
tént, hogy Szonya reszketett mellette, és mélyen megszomorítva ment el tőle. De most nem 
akart széjjelválni a kezük. Raszkolnyikov hirtelen rápillantott, aztán a földre szegezte szemét, 
és hallgatott. Egyedül voltak, senki se látta őket. Az őr éppen akkor másfelé fordult.

Maga se tudta, hogy történt, de mintha felkapták és odalökték volna Szonya lába elé. 
Sírt, és átölelte a térdét. Szonya az első pillanatban megrémült, arca halottmerev lett. Felug-
rott, reszketett, és csak nézett rá. De tüstént, egyetlen szempillantás alatt megértett mindent.  
Kimondhatatlan boldogság ragyogott fel a szemében, tudta, most már kétségtelen bizonyos-
sággal tudta, hogy Raszkolnyikov szereti, végtelenül szereti, eljött valahára ez a pillanat…

Szólni akartak, de nem tudtak, szemükből kibuggyant a könny. Sápadtak voltak mind 
a ketten, és soványak, de a beteg, sápadt arcokon már ott ragyogott az új jövő, az új életre 
támadás hajnala. A szerelemben támadtak fel, mindkettejük szívében az élet kiapadhatatlan 
forrása fakadt a másik számára.

Elhatározták, hogy türelemmel várnak. Még hét esztendejük van. Mennyi irtózatos kín, 
micsoda mérhetetlen boldogság vár rájuk még addig! Raszkolnyikov feltámadt, tudta, érezte 
ezt egész megújhodott valójában. Szonya pedig csak benne, általa élt. Este, amikor a rabka-
szárnyát bezárták, a priccsen hevert, és Szonyára gondolt. Aznap szinte más szemmel nézték 
rabtársai, addig ellenségei. Ő szólt hozzájuk, és barátságosan feleltek. Ez feltűnt neki. Hiszen 
nem is lehet másként. Vagy talán nem kell mindennek megváltoznia most?!

Szonyára gondolt, és arra, hogy mindig csak gyötörte, marcangolta a szívét. Látta a sápadt, 
sovány kis arcát, de nem is igen kínozták az emlékek: tudta, hogy végtelen szerelmével váltja 
meg minden eddigi szenvedését.

És mit számít ez mind, minden gyötrelem, ami volt? Minden, még a bűne is, és az ítélet, 
száműzetés – most, első elragadtatásában úgy tetszett, csak külsőleges tény, idegen tőle, mint-
ha nem is ővele történt volna. Különben se tudott semmire sokáig gondolni, erősen figyelni 
ezen az estén. És nem is akart semmit tudatosan elgondolni, csak érzések feszültek benne. 
Az okoskodás helyét elfoglalta az élet, lelkében egy egészen új világnak kellett megépülnie.

Párnája alatt ott volt az evangélium, gépiesen a kezébe vette. Szonya könyve volt, ugyanaz, 
amelyikből a Lázár feltámasztását olvasta fel akkor. Rabsága kezdetén attól félt, hogy Szonya 
majd a vallással zaklatja, az evangéliumról beszél neki, és könyveket erőltet rá. De nagy cso-
dálkozására egy szót se szólt ilyesmiről, egyetlenegyszer se ajánlotta neki az evangéliumot. 
Ő maga kérte kevéssel megbetegedése előtt, és akkor se szólt semmit, csak elhozta. De még 
eddig ki se nyitotta.

Most se ütötte fel, de agyán átvillant a gondolat: hát lehet az, hogy az ő meggyőződése ne 
legyen az én meggyőződésem is? Vagy legalább az érzése, törekvése?

Szonya is nagy izgalomban volt egész nap, sőt, éjjel a betegsége is kiújult. Olyan bol-
dog volt, hogy szinte megijedt tőle. Hét év! Csak hét év! Boldogságuk kezdetén akadtak 
pillanatok, amikor ez a hét év hét napnak tetszett előttük. Raszkolnyikov még nem tudta, 
hogy az új életet nem ingyen adják, nagy az ára, jövendő hősiességgel kell majd fizetnie érte.

De itt már új történet kezdődik. Egy ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászü-
letésének története. Ahogy átmegy egyik világból a másik világba, megismeri az előtte addig 
ismeretlen valóságot. Ez új elbeszélés témája lehetne – de a mostani itt véget ér.

1866
Görög Imre és Beke Margit fordítása
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A Romlás virágaiA Romlás virágai

 Előhang Előhang 

   Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek
Oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit;
S mint koldus éteti öntestén férgeit,
Mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. 

És bűnünk mind makacs, igaz bánatra gyáva;
Ki gyón is néhanap, jó zsíros bérre vár,
Aztán vigad megint, nyakig hadd lepje sár,
S lemosni mocskaink csak ronda könny a láva.

Párnáján ringat a Háromszor Szörnyű Isten,
A Sátán s álmot ád, mely romlással marat,
S a gazdag, tiszta érc, a híres akarat
Párává lobban el az alkimista-üstben.

Az Ördög dirigál, rángatva rossz fonálunk!
Ki enyhülést akar, a rondaságba váj,
S mindennap közelebb az alvilági táj,
Hová egykedvűen, bűzös homályba szállunk. 

Mint züllött részeges, ha némi női roncsot,
Vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar,
Titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar,
Facsarva lázasan, mint egy avítt narancsot.

Mint milliónyi nyű, bennünk bozsongva rajzó,
Agyunkat démonok raja lepi tele,
S ha lélekzik tüdőnk, Halál zuhog bele,
Mint láthatatlan folyó s zúgása tompa jajszó. 

Torz kéj, gyújtogatás, vad méreg, sanda penge,
Ha víg ábráikat eddig nem hímezék
Sorsunk hétköznapi, komisz vásznába még,
Azért van, jaj, csupán, mert lelkünk tettre gyenge.
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De túl a párducok, sakálok s mind a hitvány
Keselyűk, skorpiók, majmok s kígyók körén,
Mely itt nyög, bőg, röfög, kúszik, megannyi rém,
Bűneink átkozott állatkertjét rutítván,

Van még egy – ily csufat, gonoszt s szennyest ki látott?
Ez bár alig mozog és ordítani rest,
Romokba döntené a földet örömest,
S ásítva egy nagyot, benyelné a világot:

Az Únalom! – szemén rest könny ragyog kövéren,
Huká-t1 pöfékel és bitók felé mered:
Finom szörny! ugye őt te is jól ismered,
Én álszent olvasóm – képmásom – bús fivérem?

1857
Tóth Árpád fordítása

 Az albatrosz Az albatrosz 

  Olykor matrózi nép, kit ily csíny kedvre hangol,
albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát,
mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
míg sós örvényeken lomhán suhannak át.

Alig teszik le a fedélzet padlatára, 
a kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
leejti kétfelé fehér szárnyát az árva
s mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.

Szárnyán kalandra szállt, – most sántít suta félsszel,
még tegnap szép csoda, ma rút röhejre készt,
csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
másik majmolja a tört szárnyú bicegést.

A költő is ilyen, e légi herceg párja,
kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
de itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja
s megbotlik óriás két szárnyában, hogyha lép.

1857
Tóth Árpád fordítása

1   huka: vízipipa
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 Egy dög 

  Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt,
   melybe ma szemünk ütközött:
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán
   váratlan egy iszonyu dög

nyitotta, lábait cédán magasba lökve,
   mig izzadt méreg járta át,
elénk, gúnyosan és semmivel sem törődve,
   kipárolgással telt hasát.

A nap sugarai tán azért tündököltek
   úgy e sülő szemét fölött,
hogy atomjaiban adják vissza a Földnek
   azt, amit az egybekötött.

S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra
   nézett alá az ég szeme;
a bűz ereje az egész rétet bejárta,
   azt hitted, elájulsz bele.

A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle,
   folyadékként és vastagon,
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve
   másztak az élő rongyokon.

S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve
   s gyöngyözve néha felszökellt:
a test bizonytalan dagadva-lélegezve
   sokszorozott életre kelt.

S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan,
   mint futó szél a tó vizén,
vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában
   ütemre forgat a legény.
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A széteső alak már-már nem volt, csak álom,
   kusza vonalak tömege,
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon
   a művész emlékezete.

Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva
   nézett bennünket dühösen,
sóváran lesve a percet, amikor újra
   lakmározhat a tetemen.

– És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
   ilyen ragály és borzalom,
szemeim csillaga, életem napvilága
   te, lázam, üdvöm, angyalom!

Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő,
   az utolsó szentség után,
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő,
   s kövér gyom burjánzik buján.

De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön
   vad csókjaival megehet,
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
   elrothadt szerelmeimet!

1857
Szabó Lőrinc fordítása
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 Kapcsolatok 

  Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.

Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok,
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
– s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok,

melyek a végtelen kapuit nyitogatják,
mint az ámbra2, mosusz3, tömjén4 és benzoé5:
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.

1857
Szabó Lőrinc fordítása

2   ámbra: az ámbráscet váladéka, illatszer alapanyaga (arab)
3   mosusz: pézsma, egy őz nagyságú állat mirigyváladéka, illatszer alapanyaga (szanszkrit)
4   tömjén: a tömjénfa kérgének gyantája, illatos templomi füstölőszer
5   benzoé: egy trópusi fa balzsamos illatú gyantája
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PAUL VERLAINE PAUL VERLAINE 
(1844–1896)

 Őszi chanson Őszi chanson 

  Ősz húrja zsong, 
Jajong, busong 
A tájon, 
S ont monoton 
Bút konokon 
És fájón. 

S én csüggeteg, 
Halvány beteg, 
Míg éjfél 
Kong, csak sirok, 
S elém a sok 
Tűnt kéj kél. 

Ó, múlni már, 
Ősz! hullni már 
Eresszél! 
Mint holt avart, 
Mit felkavart 
A rossz szél…

1866
Tóth Árpád fordítása

 Költészettan Költészettan 

  Zenét minékünk, csak zenét, 
ezért a versed lebegőben 
ragadd meg a lágy levegőben, 
amint cikázik szerteszét. 

Ha szókat írsz, csak légy hanyag, 
és megvetőn dobd a zenének, 
mert édes a tétova ének, 
s a kétes, olvadó anyag. 

Fátylak mögött tüzes szemek 
és déli, reszkető verőfény, 
s a langyos őszi ég merő fény, 
kék csillagok tündöklenek. 

Mert csak te kellesz, Árnyalat, 
és semmi Szín, koldusi ékül, 
ó, fuvola s kürt összebékül, 
e síma álomszárny alatt. 
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A gyilkos Csattanó gaz úr, 
baj lenne, ha versedbe hagynád 
az ötletet, e durva hagymát, 
melytől könnyez a szent Azúr. 

Szónoklat? Törd ki a nyakát,
és jó, ha izmod megfeszíted, 
pórázra szoktatván a Rímet. 
Mi volna, ha nem volna gát? 

Óh jaj, a Rím silány kolomp, 
süket gyerek, oktondi néger, 
babrál olcsó játékszerével, 
s kongatja a szegény bolond. 

Zenét minékünk, muzsikát! 
Legyen a vers egy meg nem álló 
lélek, mindig új vágyba szálló, 
mely új egekbe ugrik át. 

Egy jó kaland legyen dalom, 
hajnalban, az ideges szélben 
mentákra üljön észrevétlen… 
A többi csak irodalom. 

1874
Kosztolányi Dezső fordítása

 Holdfény 

  Különös táj a lelked: nagy csapat
álarcos vendég jár táncolva benne;
lantot vernek, de köntösük alatt
a bolond szív mintha szomoru lenne.

Dalolnak, s zeng az édes, enyhe moll:
életművészet! Ámor győztes üdve!
De nem hiszik, amit a száj dalol,
s a holdfény beleragyog énekükbe,

a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag,
melyben álom száll a madárra halkan,
s vadul felsírnak a szökőkutak,
a nagy karcsú szökőkutak a parkban.

1866
Szabó Lőrinc fordítása
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ARTHUR RIMBAUDARTHUR RIMBAUD
(1854–1891)

 A magánhangzók szonettje A magánhangzók szonettje 

  Szurok Á! hó É! rőt I! zöld Ü! kék O! – csak egyszer
lehessek titkotok mind elbeszélni bátor!
Á!: – bolyhos öv, mely a setét legyek faráról
csillog, ha szörnyű bűzt belepnek lomha testtel!

Á! árnyak öble! É! hűs párák, tiszta sátor,
halk hóvirág, királyi hermelin, jégtűs gleccser!
I! bíborok, kihányt vér, kacagógörcs a keccsel
vonagló női ajkon, ha düh rándítja s mámor!

Ü!: – az isteni tenger nyugodt, gyürűző tánca,
nyájjal hintett fenyér csöndje, tudósok ránca
a békés homlokon, mit alkimia tép föl. –

Ó!: – szörnyű harsonák, mik ítéletre zengnek,
és Csönd, melyben világok és angyalok kerengnek,
Oméga! – viola sugár az Ő szeméből!

1871
Tóth Árpád fordítása

 A kenyér-lesők 

  A téli hóba, téli ködbe
a széles pincelyukra dőlve
áll öt gyerek.

Feszült inakkal lesve, térden
bámulják, hogy süti a pék benn
a kenyeret…

Erős, fehér nagyizmú karja
a tűzre rakja, magcsavarja.
Láng ég alól.

Hallják pattogni a kenyérkét,
aztán a mosolygós, kövér pék
egy dalt dalol.

Mind kuksol ottan, egy se moccan
és a pirosló lyukra hosszan
néznek kivül.

S ha holmi gazdag dáridóra
a szőke, illatos cipócska
végre kisül;
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s a füstlepett gerenda alján
dalolni kezd a drága, halvány
kenyér-darab;

és száll a tűz-ajtón az élet,
bús, árva lelkük is feléled
a rongy alatt.

Ruhájukat a dér befújta,
de ég szemük, és élnek újra.
S csak néznek ők.

Rózsás orruk a rácsra nyomják,
s dalolnak látva ezt a pompát,
bús fény-lesők.

Imát dalolnak epedezve
s úgy lehajolnak a kemence
szent fényinél,
 
hogy szétreped rajtuk a nadrág,
s elkapja lengő ingök alját
a téli szél…

1871
Kosztolányi Dezső fordítása

 A részeg hajó 

  Hogy jöttem lefelé egykedvű, vén vizeknek
Folyásán, vontatóim már nem jöttek velem:
Lármás rézbőrű raj közt céltábláúl sziszegtek
Bepingált cölöpökhöz nyílazva meztelen.

De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez,
S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol, –
Alighogy véget ért a parti, furcsa hecc,
Vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol.

És tél jött, szörnyü zaj közt s engem, kiben siket
Csend hallgatott tunyán, mint a gyermekagyakban,
Felvett az ár: s ha süllyed egy málló félsziget,
Nem szállhat a habokba dicsőbben és vadabban!

Kegyes volt a vihar: a tengerig vetődve
Tíz éjen át lebegtem vidám parafaként
A mélyen, mely a romlás örök hömpölygetője,
S nem néztem: vaksi lámpás vet-é utamra fényt?

Fenyő-ducos begyembe zöld víz lágy íze folyt,
Mint almák hűvös húsa csúszik a gyermek-torkon;
S hányások s bornyomok, sok kékes lomha folt
Letisztúlt rólam és levált a kormány s horgony.
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Azóta egyre fürdök a roppant tengerek
Költészetében, melybe csillog csorog és béke
S nyelem e zöld azúrt, hol fulladt emberek
Lebegnek olykor mélán s mintegy gyönyörben égve,

Mert kékes színüket átfesti drága mámor
S ringatja enyhe rengés a réz-szín nap alatt,
S nincs alkohol, csitítóbb, se dal, mely ily puhán szól,
A rőt s rosszízü vágyak ettől megalszanak!

S villámtépett eget s tölcsért, mit a vihar hajt,
S a mélységek hintáit s kanyargó áramát
Láttam s az alkonyt s hajnalt: ez izgatott galambrajt,
S olyast is, mit az ember, ha sejt is, sohse lát.

Láttam sülyedt napot, vad titkokkal befolyva,
Míg alvadt messzeségek violája ragyog
S hallottam, mintha antik tragédiát dalolna,
Messzire elhörgő zajt s mely reszket és gagyog.

S vakító hó-csucsokról álmodtam zöldszin éjen,
Míg messze tengerszemhez rejtelmes útra kelt
Az óceánok csókja: izes áram a mélyben
S mentem vele s a sárga s kék foszfor énekelt.

És át sok hónapon, mint ha dagály robog
A sziklahátak ellen: holdkóros vízi csorda,
Rohantam, nem törődve, hogy szentszüzes fokok
Ragyogó lába zúz és orrom elsodorja.

S találtam tengeren túl s alúl a horizonton
Párduc-szem fényű és virágos szigetek
Kék és furcsa raját, hol ostorként kibomlón
A pőre nép fölött szivárvány libegett.

Láttam maró mocsárt, hol mint egy szörnyű hálón
A sás közé akadt Rém poklos teste reng,
És vizeket rohadni örök szélcsendben állón,
S örvényt, mely tág kerékben az égaljig kereng.

Gleccsert, ezüst napot, gyöngyházhabot, parázs
Eget, sok reves roncsot, mik barna öblön úsznak,
Hol szörnykigyókat kínoz az élősdi marás
S enyhűlni bús szagú vén görbe fákra kúsznak.
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S a gyermekeknek én beh szívesen mutatnék
Halat, minőt találtam, aranyból s énekelt,
S züllött utamra olykor rózsát sodort a tajték
S olykor hizelkedőműl édes szél lengve kelt.

S olykor a minden tájak únottja, pólusok
Bús kószája: a tenger, míg ringatott panaszlón,
Beszórt árnyék-virággal, mely kén-szájjal susog
S térden e vak virág közt merengtem, mint egy asszony.

S ringtam, kóbor sziget, és szennyükkel bekentek
Szőkeszemű sirályok, csetepatés család,
Ringtam s némely tetem tört testemen pihent meg,
Majd elhagyott sülyedve: aludni még alább...

Imé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros,
Kit elvitt a vihar élőtlen étherig,
S zord flotta s békés bárka ki nem halássza már most
Részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik,

Im, bátran, párát fújva, mely rajtam ködként kékűl,
Utam kapút az ég izzó falába fúrt,
S zsákmányúl téptem onnan, finom poéta-étkűl,
Izes nap-cafatot s szakadt, nyulós azúrt!

Bitang deszkám belepte a villamos medúza,
S nyaranta apró szörnyek tintás raja lapúlt
Reám, midőn a hőség tűzvesszejétől zúzva
A reszkető bibor lég izzó tölcsérbe nyúlt.

Oh én, ki immár ötven mérföldnek távolából
Hallottam reszketőn a Poklot, mint üvölt,
S kit újra s újra vár a kék és merev távol,
Megvetlek Európa, únt gátú, ócska föld!

Im én! kit túl az égen várt csillagos sziget,
Hol már a mámoros menny örök kapúja nyitva,
S hol végtelen mély éjben arany fénnyel piheg
Alvó madárseregként a boldog Jövők titka!

– De mégis, sokat sírtam: testem hajnal gyötörte,
S kegyetlen volt a hold és keserű a nap,
Már lázas derekam gyötrelmes görcstől görbe:
Bár megszakadna már s benyelné már a hab!
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Oh ha van Európában öböl még, melyre halkan
Vágy vonna: kicsi víz az, egy vak tócsa, hideg,
Hol bús fiúcska guggol az ámbrás alkonyatban
S papírhajót ereszt el, mely lepkeként libeg...

Mert kit megfürdetett minden vizeknek búja,
Nem szállhat révbe többé kalmárhajók után,
S jelzászlók és tüzek hívalgó gőgjét únja,
S hogy hídak vad szeme bámúljon rá bután...

1871
Tóth Árpád fordítása
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III. A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK  
MAGYAR IRODALMÁBÓL

ARANY JÁNOS ARANY JÁNOS (1817–1882)

 Ágnes asszony Ágnes asszony 

  Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
„Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs1 leplet.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
„Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu2: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
„Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz merően, – a sugárka
Mind belefér egy fél szembe.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

1   gyolcs: lenvászon, a lepedő anyaga
2   hajdu: törvényszolga

Mert, alighogy félrefordul,
Rémek tánca van körűle;
Ha ez a kis fény nem volna,
Úgy gondolja: megőrűlne.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Ím azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik:
Ágnes a törvény előtt
Megáll szépen, ahogy illik.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját is megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Hogy belép, a zöld asztalnál
Tisztes őszek űlnek sorra;
Szánalommal néznek ő rá,
Egy se mérges, vagy mogorva.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?
Szörnyü a bűn, terhes a vád;
Ki a tettet végrehajtá,
Szeretőd ím maga vall rád.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Ő bitón fog veszni holnap,
Ő, ki férjedet megölte;
Holtig vizen és kenyéren
Raboskodva bünhödöl te.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.
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Körültekint Ágnes asszony,
Meggyőződni ép eszérül;
Hallja a hangot, érti a szót,
S míg azt érti: „meg nem őrül.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

De amit férjéről mondtak,
A szó oly visszásan3 tetszik;
Az világos csak, hogy őt
Haza többé nem eresztik.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Méltóságos nagy uraim!
Nézzen Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon,
Fogva én itt nem űlhetek.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Mocsok esett lepedőmön,
Ki kell a vérfoltot vennem!
Jaj, ha e szenny ott maradna,
Hová kéne akkor lennem!”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

3   visszásan: rendellenes, furcsa; itt: érthetetlen

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét újra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mert hiában tiszta a gyolcs,
Benne többé semmi vérjel:
Ágnes azt még egyre látja
S épen úgy, mint akkor éjjel.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Virradattól késő estig
Áll a vízben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a víz fodra csillog,
Maradozó csattanással
Fehér sulyka4 messze villog.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

És ez így megy évrül-évre,
Télen-nyáron, szünet nélkül;
Harmat-arca hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa –
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

1853

4    sulyka: mosófája; régen a mosásnál használt, fából 
készült ütőszerszám

3   visszásan: rendellenes, furcsa; itt: érthetetlen
4    sulyok: mosófa; régen a mosásnál használt, fából készült ütőszerszám
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Mélyen a vár alatt
Vonúl egy kis csapat;
Olyan rettegve lép,
Most lopja életét…
     Kanizsa, Rozgonyi.

„Kettőzni kell az őrt,
Kivált Mátyás előtt!”
„Mátyás, az itt maradt,
Hanem a többi rab –
     Nincsen, uram, sehol.”

A felhő kimerült,
A szélvihar elült,
Lágyan zsongó habok
Ezer kis csillagot
     Rengetnek a Dunán.

„El! míg lehet s szabad!
Cseh-földön biztosabb.”
„Miért e félelem?
Hallgat minden elem
     Ég s föld határa közt.”

Az alvó aluszik,
A bujdosó buvik;
Ha zörren egy levél,
Poroszlót9 jőni vél
     Kanizsa, Rozgonyi.

„Messze még a határ?
Minden perc egy halál!”
„Legitten átkelünk,
Ne félj uram: velünk
     A gyermek, a fogoly.”

9   Poroszlót: törvényszolga, a bírói eljárás résztvevője

 V. László V. László 

  Sűrű setét az éj,
Dühöng a déli szél,
Jó Budavár magas
Tornyán az érckakas
     Csikorog élesen.

„Ki az? mi az? vagy úgy –”
„Fordulj be és alugy
Uram László király:5

A zápor majd eláll,
     Az veri ablakod.”

A felhő megszakad,
Nyilása tűz, patak;
Zúgó sebes özönt
A rézcsatorna önt
     Budának tornyiról.

„Miért zúg a tömeg?
Kivánja eskümet?”6

„A nép, uram király,
Csendes, mint a halál,
     Csupán a menny dörög.”

Megcsörren a bilincs,
Lehull, gazdája nincs:
Buda falán a rab
– Egy-egy felhődarab –
     Ereszkedik alá.

„Hah! láncát tépi a
Hunyadi két fia –”
„Uram, uram, ne félj!
László, tudod, nem él7

     S a gyermek8, az fogoly.”

5    Uram László király: V. László (1440–1457) magyar király.
6    Kivánja eskümet?: 1456. november 23-án a király Temesvárott esküi fel biztosította Hunyadi László büntet-

lenségét Cillei Ulrik nándorfehérvári meggyilkolásáért, és a Hunyadi-fiúkat testvérévé fogadta.
7   nem él: 1457. március 16-án fejezték le a budai Szent György téren.
8   gyermek: Hunyadi Mátyás

5   Uram László király: V. László (1440–1457) magyar király
6    Kivánja eskümet?: 1456. november 23-án a király Temesvárott esküvel biztosította Hunyadi László büntet-

lenségét Cillei Ulrik nándorfehérvári meggyilkolásáért, és a Hunyadi fiúkat testvérévé fogadta
7    nem él: 1457. március 16-án fejezték le a budai Szent György téren
8    gyermek: Hunyadi Mátyás
9    poroszló: törvényszolga, a bírói eljárás résztvevője
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Az alvó felvirad,
A bujdosó riad;
Szellő sincsen, de zúg,
Felhő sincsen, de búg
    S villámlik messziről.

„Oh adj, oh adj nekem
Hűs cseppet, hű csehem!”
„Itt a kehely, igyál,
Uram, László király,
    Enyhít... mikép a sír!”

Állj meg, boszú, megállj:
Cseh földön űl a rab;
Cseh földben a király,
Mindég is ott marad,
    De visszajő a rab...!

1853

 Vörös RébékVörös Rébék1010  

  „Vörös Rébék általment a
   Keskeny pallón s elrepült –”
Tollászkodni, már mint varju,11

   Egy jegenyefára űlt.
      Akinek azt mondja: kár!
      Nagy baj éri és nagy kár:
         Hess madár!

Ő volt az, ki addig főzte
   Pörge Dani bocskorát,12

Míg elvette a Sinkóék
   Cifra lányát, a Terát.
      De most bezzeg bánja már,
      Váltig hajtja: kár volt, kár!
         Hess madár!

Pörge Dani most őbenne
   Ha elbotlik se köszön,
S ha ott kapja, kibuktatja
   Orrával a küszöbön.
      Pedig titkon oda jár,
      Szép asszonynak mondja: kár!
         Hess madár!

10   Rébék: Rebeka
11    varjú: balszerencsét, halált hozó madár a néphagyomány szerint
12   főzte Pörge Dani bocskorát: szerelmi bűbájt végzett
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Cifra asszony színes szóra
   Tetteti, hogy mit se hajt:
„Kend meg köztünk ne csináljon
   Háborodást, házi bajt,
      Nem vagyok én csapodár.13”
      Rebi néni mondja: kár!
         Hess madár!

Másszor is jön, hoz fehér pénzt,14

   Piros kendőt s egyebet:
„Nesze, lyányom! e mézes bor
   Erősítse a szived:
      Szépnek úgy nem tenni kár!”
      – „Hadd jöjjön hát a kasznár.15”
         Hess madár!

Háborúság, házi patvar16

   Attól kezdve van elég;
De nem hallik a szomszédba:
   Pörge Dani tűri még.
      A bölcső is ott van már:
      Künn egy varju mondja: kár!
         Hess madár!

„Asszony, ördög! vidd apádnak
   Haza ezt a gyermeket –
Ne! a varjut (hol a puskám?)
   Útra meglövöm neked.”
      Varju azt se mondja: kár!
      El sem is rebbenti már:
         „Hess madár!”

Híre terjed a helységben:
   „Tudjátok, mi az eset?
Pörge Dani egy varjút lőtt
   S Rebi néni leesett!”
      Rebi lelke nem vón’ kár:
      De, mint varju, visszajár.
         Hess madár!

13   csapodár: hűtlen
14   fehér pénz: ezüstpénz
15   kasznár: gazdatiszt, földbirtok intézője
16   patvar: vita, veszekedés



140

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

Gyilkost a törvény nyomozza;
   Szegény Dani mit tegyen?
Útnak indul, bujdosásnak,
   Keskeny pallón17 átmegyen.
      Szembe jött rá a kasznár.
      Varju elkiáltja: kár!
         Hess madár!

Keskeny a palló kettőnek:
   Nem térhet ki a Dani;
Egy billentés: lent a vízben
   Nagyot csobban valami.
      Sok eső volt: mély az ár.
      Varju látja, mondja: kár!
         Hess madár!

Bujdosónak kín az élte;
   Reszket, ha levél zörög:
Felvont sárkányt18 vesz kezébe,
   Hajtja éh: „megállj, görög!19”
      Varju mind’ kiséri: „kár!…
      Fennakadsz te, szép betyár!”
         „Hess madár!”

„Most ebédre, hollók, varjak
   Seregestül, aki van!
De szemét ne bántsa senki:
   Azzal elbánok magam.”
      Fekete volt, mint bogár:
      Asszony ott sír: „mégis kár!
         Hess madár!” –

Vörös Rébék általment a
   Keskeny pallón: most repűl;
Egy varjúból a másikba
   Száll a lelke, vég ne’kül;
      S kinek ő azt mondja: kár!
      Nagy baj éri és nagy kár.
         Hess madár!

1877

17   palló: gyaloghíd deszkából
18   sárkányt: a puska ravasza
19   görög: kereskedő
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 A walesi bárdok 

  Edward király, angol király
  Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
  A velszi tartomány.
 
Van-e ott folyó és földje jó?
  Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
  A pártos honfivér?
 
S a nép, az istenadta nép,
  Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
  Melyet igába hajt?

Felség! valóban koronád
  Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
  Hegy-völgyet benne lelsz.
 
S a nép, az istenadta nép
  Oly boldog rajta, Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
  Megannyi puszta sir.
 
Edward király, angol király
  Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
  És néma tartomány.

Montgomery a vár neve,
  Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
  Vendégli a királyt.
 
Vadat és halat, s mi jó falat
  Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
  Hogy nézni is tereh;

S mind, amiket e szép sziget
  Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
  Túl messzi tengeren.

Ti urak, ti urak! hát senkisem
  Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek!
  Ne éljen Eduárd?
 
Vadat és halat, s mi az ég alatt
  Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
  Belül minden nemes.
 
Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
  Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim –
  Elő egy velszi bárd!
 
Egymásra néz a sok vitéz,
  A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
  Sápadt el a harag.
 
Szó bennszakad, hang fennakad,
  Lehellet megszegik. –
Ajtó megől fehér galamb,
  Ősz bárd emelkedik.
 
Itt van, király, ki tetteidet
  Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
  Amint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög,
  A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
  Te tetted ezt, király!
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Levágva népünk ezrei,
  Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
  Király, te tetted ezt!”
 
Máglyára! el! igen kemény –
  Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
  S belép egy ifju bárd.
 
„Ah! lágyan kél az esti szél
  Milford-öböl felé;
Szüzek siralma, özvegyek
  Panasza nyög belé.
 
Ne szülj rabot, te szűz! anya
  Ne szoptass csecsemőt!…”
S int a király. S elérte még
  A máglyára menőt.
 
De vakmerőn s hivatlanúl
  Előáll harmadik;
Kobzán a dal magára vall,
  Ez íge hallatik:
 
„Elhullt csatában a derék –
  No halld meg, Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
  Nem él oly velszi bárd.
 
Emléke sír a lanton még –
  No halld meg, Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
  Melyet zeng velszi bárd.”
 

Meglátom én! – S parancsot ád
  Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,
  Minden velsz énekest!

Szolgái szét száguldanak,
  Ország-szerin, tova.
Montgomeryben így esett
  A híres lakoma. –
 
S Edward király, angol király
  Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
  A velszi tartomány.
 
Ötszáz, bizony, dalolva ment
  Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
  Hogy: éljen Eduárd. –
 
Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal
  London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,
  Ha bosszant bármi nesz!
 
Áll néma csend; légy szárnya bent,
  Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
  Király nem alhatik.”
 
Ha, ha! elő síp, dob, zene!
  Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
  A velszi lakoma…
 

De túl zenén, túl síp-dobon,
  Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
  A vértanúk dalát.

1857
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 Tetemre hívás20 

  A radványi sötét erdőben
   Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszu hegyes tőr ifju szivében;
   „Ime, bizonyság Isten előtt:
   Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

Kastélyába vitette föl atyja,
   Ott letevék a hűs palotán;
Ki se terítteti, meg se mosatja:
   Vérben, ahogy volt, nap nap után
   Hever egyszerű ravatalán.

Állata21 őrzeni négy alabárdost:
   „Lélek ez ajtón se be, se ki!…”
„Hátha az anyja, szép huga már most
   Jönne siratni?” – „Vissza! neki;
   Jaj, ki parancsom, élve, szegi!”

Fojtva, teremről rejti teremre
   Halk zokogását asszonyi bú. –
Maga, pecséttel,22 „hívja tetemre”,
   Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú:
   Legyen a seb vérzése tanú.

A palotát fedi fekete posztó,
   Déli verőn sem süt oda nap;
Áll a tetemnél tiszti pörosztó,
   Gyertya, feszűlet, kánoni pap:23

   Sárga viaszfényt nyughelye kap.

„Jöjjenek ellenségi, ha voltak!”
   Jő, kit az apja rendre nevez;
Hiába! nem indul sebe a holtnak
   Állva fejénél az, vagy emez:
   „Gyilkosa hát nem ez… újra nem ez.”

20    tetemre hívás: ősi szokás, a megölt ember holttestéhez hívnak mindenkit, aki gyanúba kerülhet a halálával 
kapcsolatban, s akinek a jelenlétében a holttest vérezni kezd, az az ember a gyilkosa

21    állata: állított, régies, bibliai szóalakban; maga Arany magyarázta meg egy magánlevélben, miután némelyek 
sajtóhibának vélték 

22    pecséttel: a középkorban a hivatalos eljárásra idézést pecsétes levél felmutatásával tették
23    kánoni pap: kanonok
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„Hát ki?…” riad fel Bárczi sötéten,
   „Boszulatlan nem foly ez ősi vér;
Ide a gyilkost!… bárha pecsétem
   Váddal az önnön szívemig ér:
   Mindenki gyanús nekem, aki él!”

„Jöjjenek úgy hát ifju baráti!”
   Sorra belépdel sok dalia:
Fáj nekik a hőst véribe’ látni,
   S nem harc mezején elomlania.
   Erre se vérzik Bárczi fia.

„Jöjjön az udvar! apraja, nagyja…
   Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!”
Megkönnyezetlen senki se hagyja,
   Kedves urára szánva tekint.
   Nem fakad a seb könnyre megint.

„Jöjjön az anyja! hajadon húga!”
   Künn a leány, már messze, sikolt;
Anyja reárogy, öleli búgva:
   Mindre nem érez semmit a holt:
   Marad a tört vér – fekete folt.

„Jöjjön utolszor szép szeretője,
   Titkos arája, Kund Abigél!”
Jő; – szeme villan s tapad a tőrre;
   Arca szobor lett, lába gyökér.
   – Sebből pirosan buzog a vér.

Könnye se perdűl, jajja se hallik,
   Csak odakap, hol fészkel az agy:
Iszonyu az, mi oda nyilallik!…
   Döbbenet által a szív ere fagy:
   „Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!”

Kétszeri mondást – mint lebüvölten –
   Hallgat el, aztán így rebegi:
„Bárczi Benőt én meg nem öltem,
   Tanum az Ég, s minden seregi!
   Hanem e tőrt én adtam neki.
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Bírta szivem’ már hű szerelemre, –
   Tudhatta, közöttünk nem vala gát:
Unszola mégis szóval »igenre«,
   Mert ha nem: ő kivégzi magát.
   Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!”

S vadul a sebből a tőrt kiragadja,
   Szeme szokatlan lángot lövell,
Kacag és sír, s fennvillogtatja
   S vércse-visongással rohan el.
   Vetni kezet rá senki se mer.

Odakinn lefut a nyilt utca során,
   Táncolni, dalolni se szégyell;
Dala víg: „Egyszer volt egy leány,
   Ki csak úgy játszott a legénnyel,
   Mint macska szokott az egérrel!”

1877

 Híd-avatás 

  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
   És kártya perdül, kártya mén;
Bedobta… késő visszavenni:
   Ez az utolsó tétemény:
   „Egy fiatal élet-remény.”

A kártya nem „fest”,24 – a fiúnak
   Vérgyöngy izzad ki homlokán.
Tét elveszett!… ő vándorútnak
   – Most már remény nélkül, magán –
   Indúl a késő éjszakán.

Előtte a folyam, az új hid,
   Még rajta zászlók lengenek:
Ma szentelé föl a komoly hit,
   S vidám zenével körmenet:
   Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

24    Tetemre hívás: nem jó a lapjárás

Halad középig, hova záros
   Kapcsát ereszték mesteri;
Éjfélt is a négy parti város25

   Tornyában sorra elveri; –
   Lenn, csillagok száz-ezeri.

S amint az óra, csengve, bongva,
   Ki véknyan üt, ki vastagon,
S ő néz a visszás csillagokba:
   Kél egy-egy árnyék a habon:
   Ősz, gyermek, ifju, hajadon.

Elébb csak a fej nő ki állig,
   S körülforog kiváncsian;
Majd az egész termet kiválik
   S ujjonganak mindannyian:
   „Uj híd! avatni mind! vigan.”

25    Tetem: Pest, Buda, Óbuda, Újlak

24    a kártya nem „fest”: nem jó a lapjárás
25    négy parti város: Pest, Buda, Óbuda, Újlak
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„Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
   Fehérben ifju és leány
Ölelkezik s a hídon van már:
   „Egymásé a halál után!”
   S buknak, – mint egykor igazán.

Taps várja. – „Most a millióson
   Van a sor: bátran, öregem!” –
„Ha megszökött minden adósom:
   Igy szökni tisztesebb nekem!”
   S elsímul a víz tükre lenn.

Hivatlanul is jönnek aztán
   A harmadik, a negyedik:
„Én a quaternót26 elszalasztám!”
   „Én a becsűletet, – pedig
   Viseltem négy évtizedig.”

S kört körre hány a barna hullám,
   Amint letűnnek, itt vagy ott.
Jön egy fiú: „Én most tanúlám
   Az elsőt; pénzem elfogyott:
   Nem adtak: ugrom hát nagyot!”

Egy tisztes agg, fehér szakállal,
   Lassan a hídra vánszorog:
„Hordozta ez, míg birta vállal,
   A létet: mégis nyomorog!” –
   Fogadd be, nyilt örvény-torok!

Unalmas arc, félig kifestve –
   Egy úrinő lomhán kikel:
„Ah, kínos élet: reggel, estve
   Öltözni és vetkezni kell!”
   Ezt is hullámok nyelik el.

Nagy zajjal egy dúlt férfi váza
   Csörtet fel és vigyorgva mond:
„Enyém a hadvezéri pálca,
   Mely megveré Napoleont!”
   A többi sugdos: „a bolond!…”

26 négyes (azaz teli)találat a lottón

Szurtos fiú ennek nyakába
   Hátul röhögve ott terem
S ketten repűlnek a Dunába:
   „Lábszijjra várt27 a mesterem:
   No, várjon, míg megkérlelem!”

„Én dús vagyok” kiált egy másik
   „S élvezni többé nem tudom! –”
„Én hű valék a kézfogásig
   S elvette Alfréd a hugom’!”
   Eltűnnek mind, a járt uton.

„Párbajban ezt én így fogadtam:
   Menj hát elül, sötét golyó!28” –
„Én a szemérmet félrehagytam,
   És íme, az lőn bosszuló:
   Most vőlegényem a folyó. –”

Igy, s már nem egyenkint, – seregben,
   Cikázva, némán ugranak,
Mint röpke hal a tengerekben;
   Vagy mint csoportos madarak
   Föl-fölreppenve, szállanak.

Órjás szemekben hull e zápor,
   Lenn táncol órjás buborék;
Félkörben az öngyilkos tábor
   Zúg fel s le, mint malomkerék;
   A Duna győzi s adja még.

Néz a fiú… nem látja többé,
   Elméje bódult, szeme vak;
De, amint sűrübbé, sűrübbé
   Nő a veszélyes forgatag:
   Megérzi sodrát, hogy ragad.

S nincs ellenállás e viharnak, –
   Széttörni e varázsgyürüt
Nincsen hatalma földi karnak. –
   Mire az óra egyet üt:
   Üres a híd, – csend mindenütt.

1877

27    quaternót:verésre
28    quaternót:Az amerikai párbajban aki a feketét húz-

za, meg kell ölnie magát.

26    quaternó: négyes (azaz teli)találat a lottón
27    „lábszijjra várt”: verésre
28    golyó: az amerikai párbajban aki a feketét húzza, annak meg kell ölnie magát
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 Tengeri-hántás 

  Ropog a tűz, messze süt a vidékre,
Pirosan száll füstje fel a nagy égre;
Körülállja egynehány fa,
Tovanyúlik rémes árnya;
S körül űli a tanyáknak
Szép legénye, szép leánya.

Szaporán, hé! nagy a rakás; mozogni!
Nem is illik összebúva susogni.
Ki először piros csőt lel,29

Lakodalma lesz az ősszel.
– Tegyetek rá! hadd lobogjon:
Te gyerek, gondolj a tűzzel.

– Dalos Eszti szép leány volt, de árva.
Fiatal még a mezei munkára;
Sanyarú volt beleszokni:
Napon égni, pirosodni,
– Hüvös éj lesz, fogas a szél! –
Derekának hajladozni.

Deli karcsú derekában a salló30,
Puha lábán nem teve kárt a talló31;
Mint a búza, piros, teljes,
Kerek arca, maga mellyes,
– Teli a hold, most buvik fel –
Az egész lyány ugyan helyes.

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon:
Juha mételyt32 legel a rossz lapályon,
Maga oly bús… mi nem éri?
Furulyája mindig sí-ri,
– Aha! rókát hajt a Bodré –
Dalos Esztert úgy kiséri.

29   
30   
31   
32   

Dalos Eszti – a mezőre kiment ő,
Aratókkal puha fűvön pihent ő;
De ha álom ért reájok,
Odahagyta kis tanyájok’
– Töri a vadkan az »irtást«33 –
Ne tegyétek, ti leányok!

Szederinda34 gyolcs ruháját szakasztja,
Tövis, talló piros vérit fakasztja;
Hova jár, mint kósza lélek,
Ha alusznak más cselédek?…
– Soha, mennyi csillag hull ma! –
Ti, leányok, ne tegyétek.

Tuba Ferkó a legelőt megúnta,
Tovahajtott, furulyáját se fútta;
Dalos Eszter nem kiséri,
Maga halvány, dala sí-ri:
– Nagy a harmat, esik egyre –
Csak az isten tudja, mér’ ri.

Szomorún jár, tébolyog a mezőben,
Nem is áll jól semmi dolog kezében;
Éje hosszú, napja bágyadt,
Szive sóhajt – csak egy vágyat:
– De suhogjon az a munka! –
Te, halál, vess puha ágyat.

Ködös őszre vált az idő azonban,
Törik is már a tengerit Adonyban;
Dalos Eszter csak nem jött ki:
Temetőbe költözött ki;
– Az a Lombár35 nagy harangja! –
Ne gyalázza érte senki.

33   
34   
35   

29    piros csőt lel: a néphit szerint a piros szemű kukoricacsövet találó hajadon hamarosan férjhez megy
30    salló: sarló, az aratásnál használt szerszám; itt: a hajladozás, a nehéz munka
31    talló: tarló, learatott gabonaföld
32    métely: a kérődzők májában élősködő féreg, átvitt értelemben erkölcsi romlás
33    irtás: kukoricával bevetett irtásföld, amely a közeli erdők miatt ki van téve a vaddisznók pusztításának
34    szederinda: a szederinda a népi hiedelemvilágban rontásjelkép
35    lombár: kifelé hajló szarvakat jelent a szó, itt átvitt értelemben jelentheti a Lombár nevű ökörnek a nyakában 

lévő kolompot, illetve utalhat a harangszóra, ami Eszti halálát jelzi
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Tuba Ferkó hazakerűlt sokára,
Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára;
Ki-kimén a temetőbe
Rossz időbe’, jó időbe’:
– Kuvikol már,36 az ebanyja! –
„Itt nyugosznak, fagyos földbe.”

Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon,
Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon,37

Muzsikát hall nagy-fenn, messze,
Dalos Eszti hangja közte,
– Ne aludj, hé! vele álmodsz –
Azt danolja: „gyere! jöszte!”

36   
37   

Nosza Ferkó, felszalad a boglyára,
Azután a falu hegyes tornyára;
Kapaszkodnék, de nem éri,
Feje szédűl: mi nem éri?…
– Tizenkettőt ver Adonyban:
„Elég is volt ma regélni. –”

Lohad a tűz; a legények subába –
Összebúnak a leányok csuhába;
Magasan a levegőben
Repül egy nagy lepedő fenn:
Azon ülve muzsikálnak,
Furulyálnak, eltünőben.

1877

 Fiamnak Fiamnak 

  Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

36    kuvikol már: a kuvik egy bagolyfajta; a néphagyomány a halál képzetével társítja (halálmadár), és varázserőt 
tulajdonít neki

37    holdvilág: az ösztönvilág, a tudatalatti megtestesítője; álomszerű, öntudatlan állapotot okozó rontó erő



149

ARANY JÁNOS

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el – úgy lehet, korán –
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. –
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

1850
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 Letészem a lantot Letészem a lantot 

  Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.
A tűz nem melegít, nem él:
Csak, mint reves38 fáé, világa.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Más ég hintette rám mosolyját,
Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajak dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Nem így, magánosan, daloltam:
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, müvészi gonddal
Függött a lantos ujjain;
Láng gyult a láng gerjelminél39

S eggyé fonódott minden ága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

38    reves: korhadt
39   gerjelminél: fellángolásánál

Zengettük a jövő reményit,
Elsírtuk a mult panaszát;
Dicsőség fényével öveztük
Körűl a nemzetet, hazát:
Minden dalunk friss zöld levél
Gyanánt vegyült koszorujába.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Ah, látni véltük sirjainkon
A visszafénylő hírt-nevet:
Hazát és népet álmodánk, mely
Örökre él s megemleget.
Hittük: ha illet a babér,
Lesz aki osszon… Mind hiába!
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Most… árva énekem, mi vagy te?
Elhunyt daloknak lelke tán,
Mely temetőbül, mint kisértet,
Jár még föl a halál után…?
Hímzett, virágos szemfedél…?
Szó, mely kiált a pusztaságba…?
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Letészem a lantot. Nehéz az.
Kit érdekelne már a dal.
Ki örvend fonnyadó virágnak,
Miután a törzsök kihal:
Ha a fa élte megszakad,
Egy percig éli túl virága.
Oda vagy, érzem, oda vagy
Oh lelkem ifjusága!

1850
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 Kertben Kertben 

  Kertészkedem mélán, nyugodtan,
Gyümölcsfáim közt bíbelek;
Hozzám a tiszta kék magasból
Egyes daruszó tévelyeg;
Felém a kert gyepűin által
Egy gerlice búgása hat:
Magános gerle a szomszédban –
S ifjú nő, szemfödél alatt.

Kevés ember jő látogatni,
Az is csak elmegy hidegen:
Látszik, hogy a halott szegény volt,
Szegény s amellett idegen.
Rokonait, ha van rokonja,
Elnyelte széles e világ;
Nem nyit be hozzá enyhe részvét,
Legföljebb… a kiváncsiság.

Műhely körül a bánatos férj
Sohajtva jár, nyög nagyokat;
Ide fehérlenek deszkái,
Épen azok közt válogat.
Amaz talán bölcső leendett,
Menyegzős ágy eme darab:
Belőlük elhunyt hitvesének
Most, íme, koporsót farag.

Siránkozik a kisded árva,
Amott sir öntudatlanul;
Ha nő szegény, az életkönyvből
Nehéz első betűt tanul!
Ölében rázza egy cselédlyány,
Duzzogva fel s alá megyen:
„Sirj no, igazán sirj!” kiált rá,
S megveri, hogy oka legyen.

Kertészkedem mélán, nyugodtan,
A fák sebeit kötözöm;
Halotti ének csap fülembe…
Eh, nékem ahhoz mi közöm!
Nem volt rokon, jó ismerős sem;
Kit érdekel a más sebe?
Elég egy szívnek a magáé,
Elég, csak azt köthesse be.

Közönyös a világ… az élet
Egy összezsúfolt táncterem,
Sürög-forog, jő-megy a népség
Be és ki, szűnes-szüntelen.
És a jövőket, távozókat
Ki győzné mind köszönteni!
Nagy részvétel, ha némelyikünk
Az ismerőst… megismeri.

Közönyös a világ… az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.

1851
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 Epilogus Epilogus 

  Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon40.
 
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
 S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
 
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
 Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
 
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
 Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.
 
Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
 Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
 
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
 Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
 
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
 Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

 

40    omnibusz: lovakkal vontatott bérkocsi, melyet a 
városi közlekedésben használtak

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
 S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
 S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.
 
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
 Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!...
 
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
 Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
 
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
 Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
 
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
 Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
 
Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
 Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
 

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
 Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

1877

40    omnibusz: lovakkal vontatott bérkocsi, melyet a városi közlekedésben használtak
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 Kozmopolita költészet Kozmopolita költészet 

  Nem szégyellem, nem is bánom,
 Hogy, ha írnom kelle már,
Magyaros lett írományom
 S hazám földén túl se jár;
Hogy nem „két világ” csodája –
 Lettem csak népemböl egy:
Övé (ha van) lantom bája,
 Övé rajtam minden jegy.
 
Ám terjessze a hatalmos
 Nyelvét, honját, istenit!
Zúgó ár az, mindent elmos,
 Rombol és termékenyit:
De kis fajban, amely ép e
 Rombolásnak útban áll:
Költő az legyen, mi népe, –
 Mert kivágyni: kész halál.
 
Vagy kevés itt a dicsőség,
 S a nemzettel sírba lejt?
Kis-szerű az oly elsőség,
 Amit a szomszéd se sejt?
Nincs erőnkhöz méltó verseny?
 Dalra itthon tárgy elég?
Nem férünk a kontinensen,
 Albion is kéne még?...

Légy, ha birsz, te „világ-költő!”
 Rázd fel a rest nyugatot:
Nekem áldott az a bölcső,
 Mely magyarrá ringatott;
Onnan kezdve, ezer szállal
 Köt hazámhoz tartalék:
Puszta elvont ideállal
 Inkább nem is dallanék.
 
S hol vevéd gyász tévedésed,
 Hogy faját s a nemzeti
Bélyeget, mit az rávésett,
 A nagy költő megveti?
Hisz forgattam, a javából,
 Én is egypárt valaha;
Mind tükör volt: egymagából
 Tűnt nekem föl nép, s haza.
 
És ne gondold, hogy kihalnak
 Sujtott népek hirtelen,
Amig össze-zeng a dalnok
 S a nemzeti érzelem.
Tán veszélyt, vagy annak látszót
 Vélsz a honra tűnni fel:
Hát van lelked, a szent zászlót
 Épen akkor hagyni el!?
 

Oh, ha méltóbb s új kobozzal
 A megifjodott hazát
Zönghetném még Homérosszal;
 Ne csak mindig panaszát!
De legyek, ha veszni sorsa,
 Húnyó nép közt Osszián,
Inkább, hogysem dalok korcsa
 Közönyös harmóniám!

1877
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 Mindvégig Mindvégig 

  A lantot, a lantot
Szorítsd kebeledhez
Ha jő a halál;
Ujjod valamíg azt
Pengetheti: vígaszt
Bús elme talál.

Bár a szerelem s bor
Ereidben nem forr:
Ne tedd le azért;
Hát nincs örömed, hát
Nincs bánat, amit rád
Balsors keze mért?…

Hisz szép ez az élet
Fogytig, ha kiméled
Azt ami maradt;
Csak az ősz fordultán,
Leveleid hulltán
Ne kivánj nyarat.

Bár füstbe reményid, –
S egeden felényit
Sincs már fel a nap:
Ami derüs, élvezd,
Boruját meg széleszd:
Légy te vidorabb41.

S ne hidd, hogy a lantnak
Ereje meglankadt:
Csak hangköre más;
Ezzel ha elégszel,
Még várhat elégszer
Dalban vidulás.

Tárgy künn, s temagadban –
És érzelem, az van,
Míg dobban a szív;
S új eszme ha pezsdűl,
Ne vonakodj restűl42

Mikor a lant hív.

41   
42   

Van hallgatód? nincsen?
Te mondd, ahogy isten
Adta mondanod,
Bár puszta kopáron
– Mint tücsöké nyáron –
Vész is ki dalod.

1877

41    vidor: derűs, vidám hangulatú, víg kedélyű 
42    restül: restté lesz, lustul
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 Visszatekintés 

  Én is éltem… vagy nem élet
Születésen kezdeni,
És egynehány tized évet
Jól-rosszúl leküzdeni?
Én is éltem… az a sajka
Engem is hányt, ringatott,
Melyen kiteszi a dajka
A csecsemő magzatot.

Első nap is oly borultan
Hajola reám az ég!
S hogy nevetni megtanultam,
Sírni immár jól tudék;
Sohase birám teljébe’
Örömeim poharát;
Az ifjuság szép kertébe
Vas korláton néztem át.

Félve nyúltam egyszer-máskor
Egy rózsát szakasztani:
Késő volt – a rázkodáskor
Mind lehulltak szirmai.
Keresém a boldogságot,
Egy nem ismert idegent:
Jártam érte a világot –
S kerülém ha megjelent.

Vágytam a függetlenségre,
Mégis hordám láncomat,
Nehogy a küzdés elvégre
Súlyosbitsa sorsomat:
Mint a vadnak, mely hálóit
El ugyan nem tépheti,
De magát, míg hánykolódik,
Jobban behömpölygeti.

Álmaim is voltak, voltak…
Óh, én ifju álmaim!
Rég eltüntek, szétfoszoltak,
Mint köd a szél szárnyain.
Az az ábránd – elenyészett;
Az a légvár – füstgomoly;
Az a remény, az az érzet,
Az a világ – nincs sehol! –

Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:
Nem vagyok erős hurcolni
E rámszakadt életet.
Ki veszi le vállaimról…?
De megálljunk, ne, – ne még!
Súlyos a teher, de imhol
Egy sugár előttem ég.

Szende fényü szép szövetnek, –
Mely egyetlen-egy vigasz, –
Szerelemnek, szeretetnek
Holdvilága! te vagy az.
Elkisérsz-e? oh, kisérj el –
Nincs az messze – síromig;
S fátyolozd be derüs éjjel
Aki majd ott álmodik!

1852
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 Az örök zsidó 

  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
Vész és vihar hajt engemet,
Alattam a föld nem szilárd,
Fejem fölött kétélü bárd…
Tovább! tovább!

Az út, hová talpam nyomul,
Sűlyed, ropog, átvékonyul;
Ónsúllyal a kolosszi43 lég
Elzúzna, ha megállanék…
Tovább! tovább!

Rettent a perc, a létező,
S teher minden következő;
Új léptem új kigyón tapod:
Gyülőlöm a mát s holnapot…
Tovább! tovább!

Éhes vagyok: ennem iszony;
Láng az ital, midőn iszom;
Álmam szilaj fölrettenés,
Kárpit megől44 szivembe kés…
Tovább! tovább!

S melyet hazud a sivatag,
Mind délibáb: tó és patak;
Gyümölcs unszol, friss balzsamu:
Kivűl arany, belűl hamu…
Tovább! tovább!

43   
44   

Rohannom kell – s a földi boly
Mellettem gyorsan visszafoly:
Ködfátyol-kép az emberek:
Én egy arcot sem ismerek…
Tovább! tovább!

Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
Útam habár közé vegyül:
Érzem, mint csónak a habot,
Hogy átmenet mind rám csapott…
Tovább! tovább!

Az üstökös meg’ visszatér,
Kiröppent nyíl oda is ér,
Az eldobott kő megpihen:
Én céltalan, én szüntelen
Tovább! tovább!

Pusztán folyam mért nem vagyok,
Hogy inna fel aszú45 homok!
Mért nem futó, veszett vihar,
Mely ormokon egyszer kihal…
Tovább! tovább!

Irígylem az ágról szakadt
Levélkét: hisz majd fennakad;
Irígylem az ördögszekért46:
Árokba hull: céljához ért…
Tovább! tovább!

45   
46   

Szegény zsidó… Szegény szivem:
Elébb-utóbb majd megpihen.
Az irgalom nagy és örök,
Megszán s átkom nem mennydörög:
Tovább! tovább!

1860

43    kolosszi: óriási, hatalmas, roppant nagy
44    megől: mögül
45    aszú: kiszáradt, száraz
46    ördögszekér: szúrós gyomnövény; kiszáradt kóróját könnyen fölkapja és magával viszi a szél
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 A tölgyek alatt 

  A tölgyek alatt
   Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
   Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
   „Áttörve” az égbolt
S a rét mezein
   Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
   Oly otthonos itten!
Évem leapadt:
   Ime, gyermek lettem,
Mint mikor a tölgy
   Sudarát megmásztam,
Hol seregély költ –
   S vígan madarásztam.

A tölgyek alatt
   Több egykoru társsal
Madárfiakat
   Kifeszíténk nyárssal;
Jó tűz lobog ott,
   Zizeg a kis bogrács –
S ha bealkonyodott,
   Haza már egy ugrás.

A tölgyek alatt
   Örömest valék én,
Bár a madarat
   Hagytam utóbb békén;
Gyermeki önző
   Korom’ ifju ábránd
Veszi ösztönző
   Szárnyára, s tovább ránt…

De tölgyek alatt,
   Valamerre jártam,
Szülőhonomat
   – Csakis ott – találtam;
S hol tengve, tunyán
   Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kanaán,
   Nem lett honom a föld. –

A tölgyek alatt
   Még most is el-űlök;
Bűv-kép csalogat,
   Ábrándba merűlök;
Hajó-kerekek
   Zubogását hallom…
„Hajrá, gyerekek:
   A vízi malom!”

A tölgyek alatt
   Im, meglep az alkony,
Hűsebb fuvalat
   Zörög át a parkon;
Felhők szeme rebben:
   Haza sietek,
Jobb ott, melegebben,
   Ki vén, ki beteg…

A tölgyek alatt
   Vágynám lenyugodni,
Ha csontjaimat
   Meg kelletik adni;
De, akárhol vár
   A pihenő hely rám:
Egyszerüen, bár
   Tölgy lenne a fejfám!47

1877

47  a két sort mintegy végakaratként értelmezve, A rany 
koporsóját a margitszigeti tölgyek leveleiből font 
koszorú övezte 1882-ben

47   Egyszerüen, bár / Tölgy lenne a fejfám!: az utolsó két sort mintegy végakaratként értelmezve, Arany koporsóját 
a margitszigeti tölgyek leveleiből font koszorú övezte 1882-ben
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MIKSZÁTH KÁLMÁN MIKSZÁTH KÁLMÁN 
(1847–1910)

Az a fekete folt Az a fekete folt   

Nincsen olyan híres akol, mint a brezinai akol… 
Bemeszelt fala van, veres födele van, ólomszegekkel a kapuja kiverve. Tulipánvirágok nyíl-

nak a környékén. Magas, százados fák tartanak neki árnyékot, s fedik el kényesen: ne lássa 
minden bolond; csak a karcsú kémény magaslik ki, amint ott pipázik egykedvűen az akol 
végén, hol a bacsa1 lakik egy fedél alatt a juhaival.

Csak hadd beszélje bátran annak a kéménynek a kavargó füstje, hogy a híres brezinai 
szám adó juhász, Olej Tamás most alkalmasint „méretlen húst”2 főz otthon a bográcsban, neki 
ugyan nem árt vele. A vén Mátrától le egészen a Kopanyica völgyig az egyedüli úr. – Méla 
furulyaszó egymásnak adja a nótát hetedhét mérföldön:

Olej juhainak 
Selyem legelője, 
Ezüst a nyakszíja, 
Arany a csengője.

És amikor végiglépdel mind az ezer darab a harmattól csillogó gyepen, a nagy kilenc  
vezérkos legelöl, a kisebb bárányok szökdécselve, a jerkék3 mélán, a száz bársonygyapjas 
ürü4 méltóságos komolysággal, ha így együtt van az egész nyáj, és a Merkuj kutya vígan 
körülszaladgálja, hogy karikában tartsa, az Olej Tamás szíve olyan nagyra hízik a kevély  
gyönyörűségtől, mint egy uralkodóé, ha hadiszemlét tart.

Cifra halinás5 bojtár6 kíséri a nyáj egyik oldalát, míg a balszárnyon maga a bacsa baktat 
utánuk, gyöngéden tekintve végig kedvencein, miket egytől egyig színről színre ismer. Még 
a történetét is tudja valamennyinek.

… Ott az a suta toklyó7 egyszer eltévedt a harasztosban, befonva magát átszakíthatatlan 
töviságak és iszalagok közé. A Merkuj akadt rá. Becsülettel kiszabadítá onnan, s úgy féldög-
lötten vonszolá a nyájhoz. Okos kutya az, megérdemli, hogy nem lett belőle – ember.

Annak a körbe futó szarvú ürünek meg amott, a fekete jerke mellett, el volt törve harmad- 
éve a hátulsó bal lába. Az akolajtóba szorult volt bele. Olej három fadarab közé kényszeríté, 
s addig-addig orvoskodék mellette, hogy most olyan tökéletes és egyforma mind a négy lába, 
mint a parancsolat.

1    bacsa: számadó juhász 
2    méretlen hús: lopott birka húsa
3    jerke: fiatal nőstény juh
4    ürü: herélt kos
5    halina: gyapjúból készült szűr
6    bojtár: a pásztor segédje
7    toklyó: fiatal juh
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Az a fogatlan, vén anyajuh, mely most olyan vígan kaparja el lábával a harasztot,8 hogy 
alatta jóízűt torkoskodjék a titkon nőtt fűben, bezzeg milyen himpellér9 jószág volt valami-
kor! – kemény hideg éjjel ellett és idő előtt. Mikor a bacsa éjfél táján benézett az akolba, félig 
meg volt fagyva. Az anyja maga is beteg volt, s nem melengethette párájával: költözőben 
volt már az akkor… Olej megfogta az idétlen báránykát, és bevitte a szobába, de bizony 
ott is hideg volt, odafektette hát kísérletképpen a kis Anika ágyába a meleg párnák közé.  
Úgy aludt ott a gyermek és a bárány, nem tudva egymásról semmit. Reggel, mikor felébred-
tek, a gyermek mosolygott a felelevenedett állatnak, az meg a farkát rázogatta. Mind a kettő 
örült. És sem a mosolygó gyermeknek, sem a víg báránynak nem volt már édesanyja.

Az Anikáé is akkor halt meg, mikor Anika született. Az Isten úgy intézkedett Olej Tamással, 
hogy e gyermekért elvitte cserébe a feleségét, mert a jó Isten is csak ritkán ad ingyen valamit. 
Bizony szomorú csere volt eleinte, de belenyugodott, mert a brezinai bacsa olyan ember, aki 
ösmeri a „mórest”.10

Az Úr akarta így. Három ura közül a legnagyobbik, az Isten, kibe nem lehet belekötni,  
kinek szabad a keze, és beéri az egész világot, úgy üt vele, amint akarja, ha fájó is az ütés nyo-
ma, türelem annak az orvossága.

Urának tiszteli Olej még a talári herceg őkegyelmességét is, akinek számadással tartozik, 
akié az egész Brezina aklostul, mindenestül és még azon túl is, merre a szem lát. A talári 
herceg hatalmas, nagy ember, s kilenc vármegyében süvegelik, míg él. Tamás hűségesen szol-
gálja, mert nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti ágait, melynek árnyékába húzódott.  
Ami aztán a többi embert illeti, az mind nem parancsol a brezinai bacsának. A saját talpán áll 
őkelme. Meg nem bánt senkit, őt se bántsa meg senki. Az a kis gyengeség, hogy innen-onnan 
egy-egy birka kerül a bográcsba, mely nem tartozik a világ elejétől az ő nyájához, nem megy 
hibaszámba, benne van az már a vérében a született juhásznak, amint azt minden okos ember 
tudhatja, kivéve a tekintetes vármegyét, melynek semmi érzéke nincsen a juhászvirtus iránt.

Sokszor támadt hát egy kis torzsalkodás ezzel a harmadik urával, aki csak úgy maga teszi 
meg magát úrnak a többi fölé. No de nem nagy baj ez. Egy-egy ajándékbárány még mindig 
telik Olejtől a szolgabírónak; annak a báránynak a mekegésétől nyomban elnémul az igaz-
ságszolgáltatás.

Olej nem tartozik az érzékeny emberek közé, kitől tanult volna meg ő érzékenykedni? 
Nem érintkezett az emberekkel, csak a juhokkal. Ezek a türelmes állatok pedig nem szenved-
nek ebben a fogyatkozásban; azoknak jó minden.

De azért megvolt hősünkben amaz ösztön, amaz őserő, amit az Isten talán azért oltott bele 
a legvadabb, a legmíveletlenebb szívbe is, hogy legyen valami benne, ami azt az ő arca felé 
fordítsa néha-néha.

Anikát ugyan nem sokkal szerette jobban, mint kedvenc bárányát, de azért ha már egyszer 
az Isten nyakában felejtette a kis porontyot, nem tehette ki a farkasoknak a gyepre, dajkát fo-
gadott mellé, és fölnevelte. Ma már nagylány, maga főzi a köménymagos levest meg a „demi-
katot”,11 maga szabja, varrja Olej fehérneműit meg a bojtárét. … Annyi tudománya van már, 
mint az anyjának volt.

8    haraszt: száraz levél, fű
9    himpellér: semmirekellő

10    móres: tisztesség
11    demikat: juhtúrós leves (palóc tájszó)
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Hát hiszen az anyját is sajnálta Tamás, mikor meghalt. Jó asszony volt, Isten nyugosztalja. 
Meg is érdemelte a tisztességes eltemettetést háromszori harangszóval, két óráig tartó búcsúz-
tató versekkel. Az emberek, azok, akik odaát a faluban élnek és civakodnak egymással, és akik 
részt vettek a temetésen, szemére vetik, hogy az „erdők vadállatja” még csak nem is sírt Boris 
után, egyetlen könnyét sem látták.

Olej nem ismerős a falusi szokásokkal. Nem sírt, nem akaródzott neki. Mit tudta ő, 
hogy azt így kívánja az illedelem. A Brezina hallgatag fái nem tanították meg őt hazudni.

Boris meghalt, oda van, vissza nem tér többé. Szíve elszorult. Némán, fedetlen fővel kísérte 
ki a nyugalom helyére, a temetés után kifizette a papot és a kántort, aztán keservesen szemébe 
nyomta a széles kalapot, s megindult a veres fedelű akolba.

Ugyan miről gondolkozhatott az úton?
A régi, ismerős, százszor megjárt gyalogút volt, mégsem ismert rá. Azt hitte, idegen helyen 

bolyong. Hát a brezinai háztáj hová lett? Minden úgy áll, mint azelőtt, szemben a bércek, 
alant a selyemrét a futó patakkal, a kerekes kút az udvaron, s a nagy vályú az akol mögött. 
Minden, minden ott van, minden, minden úgy van, s még sincs ott semmi és még sincs úgy 
semmi… Valami hiányzik, üres, néptelen az egész ház tájéka.

A tündér Brezina ki van cserélve – egy sokkal szomorúbbal!
Vajon tudta-e, miért?
És még most, tizenhat év múlva is, míg az Anika ábrándos dalait kéjelegve viszi fülébe 

a völgyből a szellő, ha a domboldalon bogárzó nyáj mellett a hétköznapi szűrén heverész, 
néha egy-egy suttogó, titokzatos hang rezeg végig a lég miriád atomjain:

„Tamás!…”
Az erdő fái közül jön, és az erdő fái közt elsuhan. A bokrok megrezzennek tőle, a füveken 

végighullámzik, s mélységes csend ereszkedik utána a Brezinára.
A bacsa szíve nagyot dobban, hirtelen felüti lekonyított fejét. Hangzani fog-e még egy-

szer az a „Tamás” szó amaz ismerős, régi hangon, melyet talán tizenhat év előtt kapott el a 
vissz hang azokról a szép piros ajkakról, amiket már azóta hamuszínű porrá őröltek a férgek 
odalenn a fekete földben.

És a brezinai visszhang tizenhat éven át mindig odább adta azt a hangot, erdő az erdőnek, 
patak a pataknak elkiáltotta azon módon, míg most nagy körútján visszajutott ismét az Olej 
fülébe, szíve közepébe… 

Vagy talán nem úgy volna?
A meghalt feleség árnya jár a fák közt, az szólította meg édes, szelíd hangján? Vagy hogy 

egyenesen a szívébe rajzolódott le valaha régen az a hang, s mostan szárnya támadt?
A bacsa felugrik, és a fejéhez kap. A sárga, nagy fésű, mellyel térdig érő haja le volt tűzve, le-

csúszott a földre, s a haj végigfoly izmos vállain. Egy csomó odaszorul a cifra tüsző12 rézcsatja alá.
Olej nem veszi észre. Feszülten figyel, és fürkészőleg néz szét a tájon.
Ó, mert annak, ki negyven éve társalog az erdővel, a sziklával, a felhőkkel, olyan minden-

féle gondolata támad!
Hátha csak úgy álmodta ő azt, hogy Boris meghalt… Hiszen az ő hangja volt ez! Szakasz-

tott az ő hangja. A bacsa fölemeli ökleit.
Ki merte ezt a hangot utánozni?

12    tüsző: vastag bőrszíj több rézcsattal
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És elboruló tekintettel hordozza körül szemeit, miknek fehéres része aláfordítja a kékeset.
Senkit sem lát, semmit sem hall.
A birkák némán legelésznek, a kolompos kos mereven, semmitmondó ábrázattal néz rá, 

a bojtár jóízűen alszik a gyepen, a fák levelei nem mozdulnak, még a madarak is hallgatagok.
Ki szólította meg hát Olejt?
Ki tudja?
Talán maga a némaság, melyet csak a méhek dongása rezegtet meg titokzatos, méla harmóniában.
Ha meg tudná mondani valaki, miről döngnek a méhek a brezinai völgyben!
Tudnak-e ők arról valamit, hogy a halottak olyan sokáig itt fenn bolyonganak, mikor már 

porrá lettek?
A bacsa újra visszadől félkönyökére, és elgondolkozik, különös gondolatok azok!
Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gon-

dolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük.
Az a nagy, mélységes talány, mely a természet fönséges arcán honol, betölti még azt a vad 

lelket is, és beszél hozzá, az meg felelget neki.
Ne higgyétek, hogy Olej nem gondolkozik.
Gondolkozik, és még sincs gondolatja, mert szétfolyt, mint a megolvasztott ólom.
Egy kavargó káosz az, mely nem nyer alakot; egy nagy éjszaka az, amelynek sötétsége fény. 

És ez a fény az ősköltészet.
Olej mindenről gondolkozik, de gondolatait nem cseréli meg senkivel. Mulatságból gon-

dolkozik. És ez sohasem rossz mulatság. Csak szomorú néha.
Ritka nap, hogy most is ne jusson eszébe a felesége, s meg ne emlékezzék a mulandóság-

ról, mikor egyszer csak ő is majd kifeslik az életből, csendes, mozdulatlan halott lesz, szépen 
elszólítják innen a temetőbe, és sohasem fogja többé látni a Brezinát, sem a veres aklot, sem 
a kilenc vezérkost, sem a száz bársonyürüt, miknek nincsen másuk széles e világon. És a nap 
azután is csak így fog sütni, mint most, s az erdő akkor is oly rejtelmesen fog susogni, mint 
ma, a fű nőni fog tavasszal, a patak vize fölenged meg befagy, új báránynemzedék vígan ug-
rándozza körül az ismerős bokrokat – csak ő nem lesz itt soha többé.

Hát aztán ezeknél a szomorú gondolatoknál felhangzanak a völgyben Anika nótái, szinte 
jólesik a lelkének rájönni, hogy az életnek mégis lesz valami folytatása.

– Kár, hogy nem fiú lett – sóhajt fel, s szilajon vágja botját a nyáj közé, melytől az szagga-
tott csoportokká riad.

Érezzék azok is a bacsa haragját, ki bosszús gondolatait így közli velök.
És ezalatt lenn az akolnál új meg új dal kél szárnyra a tót13 nép modorában, mélabúsan, 

fájón…
Jön már Garibaldi14 a szomszéd faluba, 
Klapka is vele van, Graczát, Záhonyt15 hozza, 
Bíróék Gyurija lovát kantározza.

13    tót: szlovák
14    Garibaldi: olasz szabadságharcos; 1849 után sok magyar állt be a seregébe
15    Klapka, Gracza, Záhony: az 1848–49-es szabadságharc hősei
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Hogy jutott el a politika is a brezinai völgybe, hol csak a madár jár? Ki hozta ide a lezaj-
lott harcok tépő emlékét és reményeit? A levegő hozta. Becsempészte a költészet ruhájában. 
Így aztán szívesen látott vendég. Ma Anika dalolja. Erdő madarai hallgatják. Holnap már 
a rigó is utánafütyüli.

Olej előtt felélednek a régi emlékek, a nagy „háború” zaja, amikor Gracza, Záhony 
Brezináról tettek kirohanásokat. Vitéz két honvéd volt… vagy most is az még, mert hát a jó 
tót nép, ámbár bebizonyult, hogy orv kezek által haltak meg Vadkerten, midőn menekültek, 
még mindig visszavárja valahonnan.

Olej nem vett részt a háborúban; neki nem lehetett, hanem azt beösmeri, hogy szép világ 
volt; mert már az is valami, mikor két jóravaló legény összeméri az erejét, hát még két or-
szág…

… Ne lett volna csak a keze alatt akkor is ez a nyáj, melynek a kolompja olyan édesen hívó, 
marasztaló, mint a mesebeli tündérnek!

Órákig eltűnődik ezen – míg lassan aláereszkedik az est. A nyáj pihenője megjött. Sűrű 
gombolyagba torlódik össze, annak jeléül, hogy jóllakott, s most már csak kérődzni akar.

A bojtár reggel óta először meri megszólítani a bacsát.
– Nem hallja, gazduram, estét harangoznak Taláron?
– Hallom. Ne fecsegj annyit! Keresd meg inkább az ólmos botomat, aztán megyünk. Oda 

dobtam a nyáj közé.
Még egyszer végignéz birkáin, ha vajon jól van-e lakva valamennyi, vajon nincs-e híjuk?
Tán ha egy hiányoznék is, gyakorlott szeme, mely ezerhez szokott, a kilencszázkilencven-

kilencben legott észrevenné az apadást.
Nincs semmi baj. Nyugodtan kanyarítja nyakába a szűrt, aztán lassan leereszkednek 

a völgybe.
A kilenc vezérkos csengettyűje szép összhangba vág ki, s a bojtár dudája is megszólal, Anika 

messziről hallhatja, hogy a nyáj hazatért, s a tűzre teheti a finom „demikát”-ot, a juhászok 
címeres eledelét, hogy éppen akkorra forrjon fel, mikor hazaérnek.

A bojtár hátára akasztja a dudát, amint az akol közelébe érnek, és kémlelő szemekkel néz 
az otthonra, nem látja-e meg az udvaron annak a sudár délceg alaknak körrajzát, aki úgyis 
mindig a szemei előtt van – még ha be is hunyja. Be sokért nem adja, hogy így meglophatja 
a lehetetlenséget.

Anika már künn várja őket, ami jólesik Matyinak. Pedig hát ki tudja, miért van künn, 
talán unalomból, talán, hogy a nyájat lássa.

Gyönyörű teremtés, amint ott áll, karcsú termete meghajolva, szemei ábrándosan kém-
lelik a távolt, a természettől puha kis keze aláeresztve, hogy odaszaladhasson, s elérhesse az 
ismerős öreg birka, ki báránykorában mellette aludt. Hálából, szeretetből nyalja-e meg vagy 
megszokásból? Arra emlékszik-e vissza, hogy együtt aludtak valaha régen, vagy arra, hogy ez 
a sósbödönben vájkáló gazdasszonyi kezecske igazán milyen jóízű. Ki ismerhetné a birkafilo-
zófiát egészen?

– Jó estét, Anika – szólítja meg Matyi a leányt szelíden. – Hogy mulattál azóta?
– Ma jobban, mint tegnap – felel az mosolyogva. – Hát kendtek hogyan dicsérik meg 

a napjukat?
– Megvolnánk, kis fecském – mondá a bacsa, halináját levetve –, kérdés, ha te megvagy-e 

a vacsorával?
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– Már párolog a pörkölt, édesapám.
A bacsa arca kiderült a pörkölt szóra, ünnepi eledele ez neki.
– Eredj, Matyi fiam, kavard föl a tűzön, mert én babonás vagyok az ilyenekben, s azt tar-

tom, úgy lehet csak jóízű a pörkölt, ha juhászkéz is csinál benne valamit.
– Azt sem tudom, gazduram, merre a tűzhely, aztán nem is értek a szakácsmesterséghez.
– Ne okoskodj, kópé, ha mondom… hát nem a tűzhelyen öntöttétek együtt az ólmot 

Anikával Szent András éjszakáján,16 amikor a te fizionómiád17 öntődött ki a lányom jöven-
dőbelijének?

– Nem egészen… – mondta Matyi elpirultan – … csak egy ólomfigura volt az, dudával 
a vállán…

– Nem is duda volt – ellenveté Anika –, hanem…
– Hanem? – hörgé Matyi.
– Puska, ha éppen tudni akarja kend.
Mintha kést szúrtak volna a Matyi szívébe.
Miért hogy puskának nézi azt Anika most, amit dudának tartott eddig? Valami szomorú 

sejtelem kezdte összeszorítani a szívét!…
Gépileg sietett bezárni az akolajtót a betódult nyáj után.
Olej gondolatai rögtön visszatértek a pörkölthöz, vagy hogy talán még el sem távoztak tőle.
– Pörkölt lesz? No, ez derék dolog, Anika. Azt hinné az ember, vendég van a háznál.
– Amint van is. Mindjárt itt lesz.
– Kicsoda?
– Hát bizony az egy nagyon különös ember – felelt Anika.
– Ösmerősöm?
– Nem, nem. Egy úr, valami vadász… Sohasem láttam.
– Nem vadász lesz az, leány, hanem a vármegyén könyöklő. Hogy csak nem lehet az ember 

soha békén!
– Nem megyei úr az, nagyon fiatal még ő ahhoz. Olyan az arca, mint a patyolat, tán még 

szél sem érte.
– Van-e puskája? – kérdé a bacsa.
– De még milyen!
Matyi most már egészen lehúzta a kalapot szemére, s a nagy jegenyefának támaszkodék, 

mert olyan keserű gondolata támadt, mint a mélységes pokol: jaj, mindjárt elszédül.
– Bátor fickó lehet – dünnyögi Olej Tamás –, hogy mer jönni vadászni a herceg erdeibe. 

Ha nem volna vendégnek ígérkezve, leakasztanám a puskáját.
– Úgy uzsonna táján jött ide – fecsegett Anika tovább. – Képzelhetik kendtek, mennyire 

megijedtem tőle eleinte. Tejet kért inni. Hoztam neki, erre ezt az aranyos pénzt adta.
– Minek fogadtad el? – méltatlankodik Olej.
– Mondtam, hogy nem pénzért adjuk a tejet, van hála Istennek elég, de csak itt felejtette 

az asztal csücskén.
– Visszaadjuk – szólt Olej. – Isten ments! Mit gondolna a világ a brezinai bacsáról, ha pén-

zért adná a hozzá betérőnek a tejet is.

16    Szent András éjszakáján: november 30-án a néphagyomány Szent Andrásra emlékezik; számos babona, jóslás 
fűződik ehhez a naphoz (például szerelmi jóslás, ólomöntés)

17    fizionómia: arckifejezés, külső megjelenés
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Azzal a kezébe vette a pénzt, és ámulva kiáltott föl:
– Ne legyen Olej a nevem, ha ez nem koronás arany! Tudjátok-e, hogy mit gondolok? – 

tette hozzá suttogva. – Ez vagy Gracza lesz, vagy Záhony. Náluk láttam ilyen pénzt… ezer 
mennydörgős mennykő, Matyej, ma nagy ünnep lesz. Ne búsulj, fickó, hanem inkább le kell 
vágni még egy bárányt. Aztán szaporán borért! Mondom nektek, hogy vagy Gracza, vagy 
Záhony. Idejött a brezinai bacsához.

Anika mosolyogva rázta a fejét. Olej pedig odavolt a lelkesüléstől.
– És jó helyre jött, mert itthon lesz. Úgy megőrzöm, mintha a saját édesanyja kötényében 

ülne. Olej Tamás kezéből ki nem veszi ezer zsandár18 sem. Micsoda? Puskája is van? Keveset 
mondtam! Ötezer sem veszi ki. Hanem aztán csitt, gyerekek, még a falnak is füle lehet.

Anika még mindig hitetlenül rázta fejét.
– Váltig mondom kendnek, édesapám, hogy az egy fiatal ember, aki annyi sok mindenféle 

bolondot összefecsegett.
– Mit bírnád te azt megítélni, tacskó!
– Mezei virágnak, szíve bálványának nevezett.
– Éppen ilyen nagy selyma19 Záhony, ha vászoncselédet lát.
– De Záhonynak, apám, már idősebb embernek kell lennie.
– Tesz is az valamit! Záhony olyan nagy „gaukler”,20 ki tetszés szerint változtatja a fizio-

nómiáját. Ma nyolcvanéves aggastyán, hosszú, ősz szakállal, tar fejjel, holnap meg már pely-
hedző állú siheder. Éppen arról ösmerek rá.

– De mikor azt is mondta, hogy kendet nem ösmeri.
– No, bizony, hát miért ne mondta volna? Mondás, levegőrontás, aki hiszi, annak szentírás.
Anikának mégis olyan nehéz volt elhinni, hogy a vén Záhony lenne az a deli ifjú.
– Aztán meg azt is, hogy én tündér vagyok, és erőnek erejével meg akart csókolni.
Matyi önkéntelenül fölemelte az öklét.
– Igazán? – hörgé tompán.
– Mellém ült a pitvarküszöbre, s olyan édesen rimánkodott, hogy engedjem egyszer, egyet-

lenegyszer csak átkarolni a derekamat, mert megőrül, ha nem hagyom.
– Hát hagytad, ugye? – szisszent föl Matyi.
– Mikor olyan igazán mondta, hogy ő akkor megbolondul.
– Szakasztott Záhony! – rikkantott föl kedvteléssel az öreg.
– Midőn aztán meg akart csókolni, úgy odavágtam a gyomlálástól piszkos kezemet a képé-

hez, hogy finom arcán, tudom, ott maradt a nyoma.
– Ó, ó! – nevetett a bacsa. – Nem haragudott meg?
– A másik arcát nyújtotta ide, hogy üssem meg azt is. Azt mondta, nagyon jólesett neki, 

és sohasem fog többé mosakodni, nehogy letörölje. Nyájasan búcsúzott el, kérve, jó vacsorát 
készítsek, mert ha kijárta magát, visszafelé benéz. De nini, ott is jön már!

Olej és Matyi a mutatott irányba vetették a szemeiket, karcsú vadász lépegetett le a domb- 
oldalon, zöld hajtókás szürke zubbonyban, térdig érő csizmában, úrias vadászszerelvénnyel.

18    zsandár: csendőr
19    selyma: huncut
20    gaukler: kókler, szélhámos
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– Jó estét, juhász! – szólt, kalapját sem érintve meg, amint az udvarba lépett. – Nos, kész-e 
a vacsora, galambom?

– Fogadj Isten – felelt Olej lehangoltan, egyrészt, mert nem Záhony a vendég, másrészt 
bosszantotta, hogy a titulusa21 akként csorbíttassék. Ha nem nála történnék a formalitások 
ilyetén megsértése, bizony furcsa dolog lehetne a következése, mert azért bacsa az ő neve, 
hogy fölötte áll a juhászhivatalnak, aztán meg azért vagyon kalap az emberek fején, hogy 
legyen mit megemelni, mikor tisztességes háztájékra lépnek. De csak mégis mind el kell ezt 
nyelni a vendégtől.

– Készen a vacsora, csak magát vártuk – szólt Anika, s befutott a szobába.
A bacsa közel lépett a vendéghez, s odanyújtotta kérges, nagy tenyerét.
– Kerüljünk beljebb.
A szoba csinos volt és tiszta: három tulipántos láda a szögletekben, néhány pad, egy szék 

meg egy csinos abrosszal megterített asztal képezték bútorzatát. Falát a juhászok mennyei 
közbenjárójának: Szent Vendelnek arcképe és földi közbenjáróik: a szépen egymás mellé fel-
aggatott kancsók és pálinkás butykosok díszíték, de a legnagyobb ékessége az egésznek a pá-
rolgó tál volt az asztalon, melyből finom paprikás pörkölt mosolygott eléjök.

– Tessék hozzálátni, mintha otthon lenne – biztatá a bacsa vendégét, a legöblösebb fakana-
lat markába nyomva. – Hármunknak elég lesz.

– Négyen vagyunk hozzá.
– A lány nem számít, úrfi, annak ha jut valami, úgy is jó.
A vadász mohón nekiesett az ételnek, s váltig dicsérgette:
– Még ilyet nem ettem.
– Meghiszem. Olyan pörköltet a talári hercegnél sem főznek, mint a brezinai bacsánál.
A vendég mosolygott.
– Bárcsak mindennap ehetném.
A bacsának erre azt illett mondani:
– Jól van, azt eszünk hát holnap is.
– Köszönöm meghívásodat, eljövök.
A bacsa ajkaiba harapott. Ez már mégiscsak sok. Ilyen siheder szólítja „te”-nek, aki még 

szopós gyerek volt, mikor őt már a nótárius22 is megkendezte.
Hej, ne volna csak vendég!
 – Nemhogy eljön, hanem el sem megy ma. Jó helyen van itt. Anika a kamrában vet majd 

ágyat. Hova menne most már, mindjárt koromsetét lesz.
– Ide rendeltem a kocsimat az akolhoz.
– Tán a környékről való az úrfi? Ha meg nem sérteném a kérdezősködéssel.
– Innen a közelből.
– Bajjal talál ide a kocsi.
– Dehogy. Az Olej aklánál volt mondva. Téged hívnak, ugye, Olejnek?
– Olej Tamás a nevem, az egész nevem pedig – mondá a türelemből kijött gazda hetykén 

– Olej Tamás, a Brezina bacsája, és hozzátehetném: ura.
A vendég nevetett.

21    titulusa: rangja
22    nótárius: jegyző



166

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

– Ha te vagy a Brezinának az ura, öreg, mi marad akkor nekem?
A bacsa sértődve nagy szemeket meresztett a nevetőre, s önkéntelenül is kifakadt belőle 

a kevély kérdés:
– Mi is légyen hát a becsületes neve és állapota? Mert azok szerint szoktuk egymást tisztel-

ni, mi, gyarló emberek.
– Én Taláry Pál herceg vagyok.
Olej kezéből kiesett a villa, ijedten ugrott fel, és elsápadt. Nagy szó volt az neki. A fiatal 

herceg ült vele szemben, akinél a király is már csak egy paraszthajszállal nagyobb úr; ki gon-
dolta volna.

 – Ó, kegyelmes uram… ó, kegyelmes herceg – dadogta félénken –, ki tudhatta azt!
 – Nincs semmi baj, öreg – szólt a herceg vidáman –, ha nem is a tied a Brezina, van neked 

annál többet érő kincsed is, a szép Anika.
 Matyiban, ki ott ült az asztalnál a herceg mellett, jéggé fagyott minden csepp vér, nem bírt 

volna megmozdulni, vagy egyetlen szót kiejteni, ha fejét veszik sem.
 – Nem érték a leány, kegyelmes uram, inkább költség.
 E percben lépett be Anika, bort helyezve az asztalra. Elfogulatlan pajkossággal töltött az 

ifjúnak poharába, s azt mondta neki:
 – Aztán csínján bánjék a borral: könnyen megzavarhatja a fejét.
 – Eléggé megzavartad már te.
 – Mikor már tán azelőtt is zavaros volt – felelt a leány naiv pillantással, amitől a selymes 

szobák hősének melegen kezdett a szíve dobogni.
 – Ó, te boldogtalan! – förmedt rá az apja. – Miként merészelsz? Ó, ó!…
 – No, bizony – felelt vissza Anika gyorsan. – Hiszen nincs cukorból, se nem vicispán.23 

Ismerjük mi már egymást délutánról. Ha megharagszik, majd kibékül a maga kenyerén.
 A herceg még sohasem érzett hasonló gyönyört, mint most, amint azokról a duzzadt, piros 

ajkakról ilyen fitymáló szavak peregtek. Szívébe rajzolódott le a bűbájos ékesszólás. Elhallgat-
ná ezer esztendeig.

– Csitt, leány! Tanuld meg, vakmerő, kivel beszélsz. Őkegyelmessége a fiatal herceg, a mi 
urunk.

 Anika felkacagott. Üde nevetése olyan volt, mint egy tündércsengettyű.
 – Jajaj! Majd bizony bolonddá tesznek. Hiszi a piszi. A fiatal herceg nem jár a Brezinára, 

de még Talárba sem. Bécs városában lakik a színarany palotában, száz vadász lövöldözi a va-
csorára valóját, nemhogy ő maga csatangoljon nyúl után a Brezinán. De meg kell is annak az 
Olejék pörköltje, tejfelt vacsorál az, rozmaringvirág magjából sütött kenyérrel. Aztán olyan 
is a herceg, mint a többi ember! Mintha nem tudnám! Nem azért herceg, hogy olyan legyen.

– Bocsásson meg ennek a bűnös gyermeknek, kegyelmes uram.
A kegyelmes úr pedig annyira megbocsátott, hogy elkezdett Anikával versenyt kacagni, 

amire Anika azon hitben, hogy őt neveti, egyszerre duzzogó, haragos arcot vágott (illett neki), 
mire durcásan kifordult az ajtón, olyasvalamit motyogott: kikéri magának, őt ne tegyék bo-
londdá.

De mikor már künn volt, mégis szöget ütött fejébe a dolog. Hátha mégis a herceg. Hátha 
eljött Bécsből. Azt Anika is hallotta a csősztől, Lapaj Istóktól, hogy azelőtt egy öreg herceg 

23    vicispán: alispán
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volt az urok, s most halála után a fiatalra szállott a rengeteg sok uradalom. Bizony nem lehe-
tetlen! Istenem, milyen kár érte, hogy herceg: mikor olyan módos lenne parasztlegénynek is.

 Egészen elszomorodva futott föl a létrán, az akol padlására, hogy onnan lenézzen a szür-
külő tájra.

Szíve nagyot nyilallik. Csakugyan a herceg. A talári várkastélyon, melynek csillogó bá-
dogfödele ide látszik, ott lobog a zászló. Lapajtól hallotta, hogy a herceg jelenlétét ez tudatja 
a környékkel.

… Könyörülő Isten; ő arcul ütötte a kegyelmes urat. Ellenkezett vele, megcsúfolta, kine-
vette. Jaj, uram, teremtőm, tán fejét is veszik.

Anika szorongó szívvel lépett le a létrán, éppen azon gondolkozva, hová bújjék szégyenle-
tében, és valljuk meg, félelmében is a herceg elől – midőn fényes hintó állott meg a ház előtt, 
és mire Anika az utolsó fölhágó pálcáig24 lekászmálódék, azalatt maga Pál herceg is az udvaron 
állt. Ó, csak meg ne látná.

De bizony azért is meglátja, s valóság-e vagy káprázat, ő maga ugrik a lajtorjához, hogy 
a hágcsóról csintalanul felkapva, mint valami pelyhet a földre emelje, amitől Anika nem érez, 
nem tud semmit, mert minden érzékét fogva, elzsibbasztva tartja valamely igézetes félálom, 
gyötrelmes és mégis kellemetes félébrenlét.

– Mármost elhiszed, ugye, hogy én vagyok a herceg?
Azzal a délceg ifjú nevetve a hintóba pattan, búcsút int kezével az öreg Olejnek, Anikának 

pedig azt súgja lágy, behízelgő hangon:
– De ne legyek én előtted soha herceg, Anika. Te pedig hercegnő leszesz előttem mindig… 

mindig…
 A hintó elrobog, de a búcsúszavak itt maradnak. Csodálatos szavak! Égő tűzből vannak 

szőve, mely hosszú lángnyelveket ereszt egyenesen a szívnek, amik úgy égetik, úgy megdo-
bogtatják azt, mintha vesztét akarnák. Félrevert harang a szív most: a csodálatos szavakat 
kongatja folytonosan, és utána egyik estétől a másikig ismétli minden, minden… Éjjel a sö-
tétség kiáltja, reggel a fák levelei suttogják, a hallgatag bércék hangot adnak, a föld párázata 
azt sóhajtja a füveknek, még a felforrt demikát is erről zúg a pattogó tűzhelyen.

 „Te pedig hercegnő leszesz előttem… mindig… mindig…”
És Anika olyan szívesen hallgatja azt, amiről minden beszél.
Egész nap szórakozott, hallgatag. A Brezinák dalai pihennek. Anika nótáit nem hallja ma 

sem Olej, sem Matyi; valamint a Matyi dudája is néma. Igazibb költészet uralkodik itt ma! 
Félre a bokorral, erdő jött helyette…

 A leány arra gondol, hogy minek is van a világon herceg, mikor olyan szép az, hogy a gerlice- 
madár nem mondhatja párjának: különb madár vagyok, fényesebb tollam van, nem szeret-
hetlek. Olyan nagyon szép az, hogy a gerlicemadár mind egyforma madár.

 A bojtár pedig arra gondol, hogy miért lett a duda egyszerre puskává a Szent András nap-
ján ólomöntelékben elővarázsolt jövendőbeli vállain…

Szomorú kérdésre szomorú felelet minden jel.
Este, mikor a bacsával hazatért, megint az az újság, ott volt a herceg.
És azután másnap, harmadnap is mindig ott vadászik a fiatal uraság, és mindig betér egy 

pohár tejre Anikához. Nagyon szeretheti a vadat és a tejet.

24    fölhágó pálca: létra
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Az öreg Olej harmadnap már összeráncolta homlokát e hírre, s így szólt a bojtárhoz:
– Holnap magad nézel a nyáj után. Az uraság sokat vadászik itt. Beszélni akarok vele.
Anika összerezzent, s egyetlen szavát nem lehetett venni az este.
Olej otthon maradt másnap. Húsz év óta kétszer sem történt ilyen eset. Az ezer darab birka 

ugyancsak gondolkozóba eshetik, hova maradt el mellőlük földi gondviselőjük, a hatalom 
derék jelvényével, az ólmos bottal és a megszokott „nete ne” és „brcs ki” vezényszavakkal. 
Nem lesz nekik ma jóízű még a só sem, és rosszabb lesz még a fű is! Legalább Olej hiszi úgy, ki 
szintén unja magát nyája nélkül. Anikát elküldte mindjárt délután üzenettel Lapaj Istókhoz, 
honnan csak késő este jöhet meg, maga pedig megtömte a „vászonpipát”,25 abból a boldog-
talan növényből, melyért királyok és népek kapnak egymással hajba, amelyet úgy szokott 
szaporítani a juhász, mint a tavaszi gyapjút: nedves helyen tartja, hol megszíván magát egy 
kis vizenyősséggel, még egyszer annyit ad ki. Olej rágyújtott, hanyatt feküdt a hímes gyepen 
az udvaron, és az aklot nézte, szép veres födelét, ékes fehér falait, a kikandikáló izmos geren-
dákat… Sokáig nézegette, és sohasem tudott betelni vele… Uram, én teremtőm, de helyes 
kőmíves lehetett, aki megalkotta!

Amint így bámészkodik, mozgó árnyékot vett észre a falon, s amint hátratekint, Pál herce-
get pillantja meg. Éppen őt várja Olej.

Egyenesen a pitvarajtónak tart, de midőn az ajtómadzagot megrázva, a závár nem enged, 
kedvetlenül kerül az ablaknak, s bezörget.

– Nyisd föl az ajtót, Anika! Talán elaludtál, szép tündérem, kis báránykám…
De bizony hiába zörget a herceg, a bárányka nem eresztette be, helyette Olej durva hangja 

felelt:
– Be van csukva az ajtó, kegyelmes uram. Én vagyok itt, ha talán valamit parancsolna 

hercegséged?
– Hm! Te vagy itt, öreg Olej? Nos, hol van Anika?
Olej megrázta cifra tüszőjét derekán, aztán végigsimítá nagy barna kezeivel homlokát.
– A leány nem áll az uradalom szolgálatában – szólt –, én és egy bojtár vagyunk itt kegyel-

mességed rendelkezésére: a leánnyal csak én rendelkezhetem.
Taláry Pál csodálkozó szemeket meresztett Olejra.
– Mit akarsz ezzel mondani?
A bacsa egészen közel lépett a főúrhoz, és megrázta ökleit a levegőben. A bornyúszájú ing26 

szétvált, s látni hagyta hatalmas izmait, füstös hangja dörgővé, viharossá vált:
– Azt akarom mondani, hogyha ott az akol környékén vadászgat ezentúl, bár a puskáját 

csak madárseréttel tölti, könnyen megeshetik, madár helyett medvével állhat szemben.
És e szavainál jellemzőleg öklével saját mellét ütötte meg, mintha mondaná: „Én leszek az 

a medve.”
A hatalmas úr, kinek hetven faluban harangoznak, ha meghal, s kilenc vármegyében sü-

vegelnek, ha él, oly piros lett, mint a pipacs, s amint ott állt, nem tudva, hova legyen, mit 
feleljen, amint a brezinai bacsa reá szegezte nagy, vérben forgó szemeit, s e nézés behatása 
alatt elkezdtek a lábai reszketni. A puska, melyet a válláról leemelt, hogy tán Olejra szegezze, 
szintén reszketett.

25    vászonpipa: cseréppipa
26    bornyúszájú ing: alul-felül bő ujjú ing
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– Megfeledkeztél, kivel beszélsz? – hebegé.
– Tudom, kivel beszélek: urammal. De kegyelmességed se feledkezzék meg, kivel beszél.
– Vajon kivel?
Olej magasra emelte fejét, kevélyen, mint egy hős.
– Annak a leánynak az apjával.
Taláry könnyedén bólintott. Egy jó gondolata támadt.
– Jól van, bacsa, úgy beszélek hát veled, mint egy apával illik. Nekem a leányod kell min-

denáron.
– Én pedig nem adom semmi áron.
– Hallgass meg, bacsa. Mit szólnál hozzá, ha ez az akol a tied lenne minden birkájával, 

ha neked ajándékoznám?
A bacsának nem lehetett volna nagyobbat mondani. Az ezeregy éj szemkápráztató regéi 

mind csak hitványság e vakító valósághoz képest! A brezinai veres födelű akol, a kilenc vezér-
kos, a száz selyemürü és a többi birka mind az övé lenne. Mennyi kevés maradna ezenkívül 
a többi embereknek, kik még a világon vannak!

Ingadozva állt ott, mint a mérleg, melynek egyik serpenyőjébe egy olyan súlyú darabot 
dobnak, mely még akkor meglógázza azt egypár percre, ha nem nyomná is tán alá később.

A herceg gyönyörrel nézte e biztató inogást.
– Így aztán igazán te lennél a Brezinák ura.
A bacsa mereven nézett maga elé. Fényes képek vonultak el lelki szemei előtt a jövőből. 

Aranyos csat lesz a tüszőjén; selyemből lesz az inge; mikor a nyájjal kimegy, mézes-pálinkás 
butykost fog hordani utána egy szolga, ki csak arra való lesz, valahányszor egyet húz a buty-
kosból, kedves egészségére kívánja, minden élő ember megsüvegeli s megirigyli; ni, ott megy 
a brezinai bacsa, kinek annyi a gazdagsága, kincse, hogy a burkus király ládafiának sem válnék 
szégyenére.

Olej megrázkódott.
De azt is megtudják, ki adta neki a rengeteg kincsét, és azt is megtudják, miért adta. Mit ér 

minden hiú becsültetés, ha egy nagy fekete árnyék jár majd a nyomában? Egy nagy fekete 
árnyék – az önvád.

– Nos, Olej, határozz!
– Nem, nem, kegyelmes úr, hagyjon el engem, kérem. Hagyjon el, hagyjon el. Becsületes 

szolgája voltam apjának, ne csúfolja meg ősz fejemet!
– Vigyázz, ne hamarkodd el! Nem mindig találsz tékozló kedvemben. Ezer ember közül 

egy, ha visszautasítana ilyen ajánlatot! Anikát szeretem, magammal viszem Bécsbe, olyan jó 
dolga lesz, mint egy grófkisasszonynak. Ő maga is szeret engem, s szívesen jő. Mit gondolko-
zol hát, öreg Olej? Ide a tenyeredet!

Az öreg arcáról nagy verejtékcsöppek gyöngyöztek, halk, reszkető hangon mondá: 
– Soha!… Soha!…
– Bolond vagy, esztelen vagy. Értsd meg, mit kívánok. Azt, hogy szemet hunyj, ne vicsor-

gasd a fogadat és ne ordítozd tele a világot. Ezért adom oda az aklot s juhait. Semmi szenny 
nem fog hozzá tapadni. Ha például megszöktetem Anikát, tudtod nélkül történik, nem te-
hetsz róla. Ez csak a sors kereke lesz, melynek küllőibe nem lehetett kapaszkodnod.

Olej elfordította a fejét.
– Minek mondta hát el akkor – hörgé tompán –, cselekedett volna anélkül…
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– Jó, tehát anélkül fogom cselekedni – szólt a herceg hirtelen megfordulva –, Isten meg-
áldjon!

Ezzel siető léptekkel, fütyörészve távozott.
Olej a falnak tántorodék. Elhagyta ereje. Kiáltani akart még valamit a távozó után, de csak 

a szája mozgott, hanggal nem rendelkezett; vadul forgó szemei leírhatatlan pillantással szege-
ződtek a herceg után; ijedtség, undor tükröződött bennük.

 A falhoz lapulva s támaszkodva tántorgott be a szobába. Feje szédült, gyötrelmes gon-
dolatok gomolyogtak benne, melyek mint megannyi meredek hegyről guruló szikla, lassan 
a szívére ereszkedtek, és összeszoríták.

– Jaj, a kólika!27 – kiáltá hörögve.
A bércek visszamondták: jaj, a kólika.
És Olej tudta jól, hogy ez nem igaz. Az ember hazudik önmagának.
A szobába érve, ágyba feküdt, elhitette magával, hogy kólikában szenved. Eleinte nyögött, 

mint egy beteg vadállat, később aztán kísértetiessé vált arcát a párnák alá rejtve, azon köny-
nyebbséget találta fel kínjai elviselésében, hogy elkezdett énekelni.

Hátha a daltól kölcsönkért gondolatok elkergetik az ő fekete gondolatait?
Sokáig kínlódék így, mígnem feszülten figyelve, meghallotta künn az Anika ruganyos lép-

teit.
– Megjött, látni fog! – kiáltá az öreg ember, és fölugrott, mint az őrült. Átellenben az 

ággyal a tükör függött, mely dúlt arcát mutatá; megállt előtte, üvegesedő szemekkel nézve 
a saját énjét – aztán egyszerre fölordított, fölemelte öklét, odarohant és oly retteneteset ütött 
rá, hogy millió darabra zúzódva pergett szét üvegje.

Kezeiből a vér folyt, szemei fölfelé fordultak karikáikkal, mire Anika bejött a Lapajtól ho-
zott üzenettel, eszméletlenül hevert a földön.

Anika el nem bírta gondolni, mi baja, sietve föllocsolta vízzel, és ismét ágyba fekteté. Egész 
éjjel félrebeszélt, vívódva csodálatos szörnyekkel, kígyókkal, sárkányokkal, mik a szívét mar-
ták, és a máját akarták kivájni.

Hajnalra jobban lett, kihajtotta a nyájat Matyival, de nem költötte fel Anikát, mint egyéb-
kor szokta, reggeli végett: úgy mentek el éhgyomorral.

Szép nyári reggel volt. A természet derült mosolyából minden tárgynak jutott. A harma-
tos fű buján kínálta magát a birkáknak, s azok szót fogadva, vígan ropogtatták, a madarak 
szintén vidáman csicseregtek… egyszóval, olyan kellemes reggel volt, minőt a poéták szoktak 
megénekelni, de amely mindig mögötte marad a valóságnak: a természet az egyedüli, melyet 
a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.

Minden vidám volt, csak Olej mogorva és Matyi szomorú.
Olej nem találta helyét egész nap. Feküdni rossz volt, a nyájat dirigálni, kast kötni is unal-

mas volt, járni-kelni fárasztó volt, gondolkozni, ó gondolkozni gyötrelmes volt.
És mégis lehetetlenné vált menekülni a gondolatoktól; megrohanták, utánamentek min-

denüvé, elöl ügettek minden foglalkozásában.
A gondolatok szemtelenek, és nem engedik magoknak azt mondani: „Takarodjatok  

innen!”

27    kólika: hascsikarás, görcs
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Mi lesz Anikából? Ő el akarta adni gyermekét, ő, Olej Tamás, a brezinai bacsa. Kincsért, 
gazdagságért a vérére alkudott. Soha! Soha!

És az a hang, mely tizenhét éve bolyong az erdő fái közt, ma már harmadszor szólította 
meg szemrehányólag: Tamás! Tamás!

Irtóztató! A kilenc vezérkos csengője mikor összevág, ebbe a rímbe megy ki: „Aklot cse-
rélt… becsületért.”

– Hej, bojtár, szedd le azokat a csengőket!
Matyi engedelmeskedik, de el nem gondolhatja, hova lett a bacsa esze.
– Hej, bojtár, hallod-e, hagyd a csengőket: mást gondoltam. Vedd föl a szűrödet! Mennyi 

idő lehet?
– Túl van a nap a fele útján.
– El fogsz menni Talárba.
– Értem, gazduram.
– Ott a hercegi kastélyba mégy, s azt mondod, hogy a brezinai bacsa küld, magával a her-

ceggel akarsz beszélni.
Matyi úgy figyelt, hogy a lélegzetét is elfojtá.
– Beeresztenek. Oda fogsz állni a herceg elé és ezt fogod neki mondani, szóról szóra:  

„Kegyelmes uram, azt üzeni a brezinai bacsa, hogy abból a bizonyos dologból soha nem lehet 
semmi: tegyen le róla, kegyelmes uram.” Megértettél-e? Siess!

Matyi szerette volna még jobban megérteni, mi az a bizonyos dolog, de a bacsa kevély 
természete nem tűri a beavatkozást, de még a kérdezősködést sem. Ösztönszerűleg sejté, hogy 
az üzenet nem lesz a hercegnek kedves – és sietett vele.

Uzsonna ideje volt, mire megjárta Talárt. Lihegve, fáradtan, és mégis fütyörészve került 
vissza. Hol a pokolban szedte ezt a jókedvet?

– Mit üzen a herceg? – kérdé a bacsa fojtott hangon.
– Hát csak semmit, gazduram: még annál is kevesebbet.
– Tán bizony nem is beszéltél vele? – faggatá szorongva.
– De nem ám – felelte nyugodt lelkiismerettel.
– Nem parancsoltam? – ordítá dühösen.
– Akár parancsolta, akár nem… a herceg ma déltájban elutazott Bécsbe; oda csak nem 

mehettem utána – szólt a bojtár némi kötődéssel, azon biztos tudatban, hogy jó hír hozója.
A bacsa nem szólt semmit, csak a szemei dülledtek ki, és arca sápadt el még jobban.  

Nyakába kanyarította a halinát, és elkezdett eszeveszetten futni hazafelé.
Sejtelme valósult.
A ház előtt friss keréknyomok látszottak. Bent a szobát üresen találta.
Anika hétköznapi ruhája hevert az asztalon: a fehér pettyes kendő, az olajos pruszli,28 

a zöld rása29 szoknya és a skófiummal30 kivarrt, viseltes sárga ködmön. Az ünneplőjét vitte 
magával. A ködmönre egy írás volt kiterítve, a talári herceg címeres pecsétjével, fogai közt 
kardot tartó oroszlánnal. Ez az ajándéklevél az akolról és nyájról.

28    pruszli: mellény
29    rása: finom gyapjúszövet
30    skófium: aranyszál
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A bacsa szívébe mintha éles kést döftek volna, mikor ezeket megpillantotta. Mindent ki-
talált, mindent megértett. Az önvád találékony útmutató! A herceg úgy tett, amint ő hagyta 
meg neki: magától cselekedett, éspedig villámgyorsan.

Az öregember megsimogatta a homlokát, tétován nézett körül, és elkezdett kiáltozni két-
ségbeesetten:

– Anika! Anika!
Tudta pedig, hogy nem jő felelet sehonnan. Hol van már Anika azóta! Bécs városa felé 

röpíti a vasút!
Midőn aztán jól kikiabálta magát, egyszerre elcsöndesült, sápadt arcáról eltűnt a bánat és 

kétségbeesés, sötétté, dacossá vált, kiment az ajtóba, leült a küszöbre, s megtömvén pipáját, 
oly egykedvűen eregette ott a füstöket, mintha legföljebb azon tűnődnék, lesz-e vajon eső 
holnap?

Egyszerre azonban hirtelen felállott, és megfenyegette mutatóujjával az eget.
– Hallod-e, Isten? Mutatok én még ma neked valamit!
Aztán megint leült, s mintha egyéb dolga se volna, pipázott szakadatlanul.
Csak akkor emelkedék föl ismét, midőn a nyáj Matyi kormányzata mellett besétált az 

udvarra.
– Jó, hogy jössz, édes Matyi fiam – szólt a bojtárhoz, oly nyájasan, mint soha azelőtt. – Egy 

sürgős írás van odabent az asztalon, melyet rögtön el kell vinned a tiszttartó úrhoz Talárba; 
küldje a kegyelmes úr után, de ne pecsételje be még ma, várjon holnapig. Holnap több írni-
valója is lesz hozzá.

– Mindjárt bemegyek érte, gazduram.
– Ne fáraszd magad, majd kihozom.
– De legalább egy kis főtt ételt hadd kérjek Anikától.
– Ne bánts. Itt ez a pénz, ihatsz és ehetsz útközben.
Matyi fejét csóválta. Mi történhetett odabenn, hogy az öreg be nem ereszti? Bizonyára 

Anika végett. Tán alszik? Tán sír? Pedig olyan jólesnék Matyinak, ha megpillanthatná leg-
alább fél percre, hogyan néz ki. Mindennap látja, mindig előtte lebeg, s mégis mindennap 
elfelejti a kinézését. De furcsa is az a szerelem.

Mindegy no, ma csak hadd evődjék a herceg távozása miatt, holnap-holnapután már 
megint visszatér a szeretete őhozzá. Megint duda lesz az öntött ólomfigura vállain…

Matyi jókedvvel indult el a herceg által otthagyott okmánnyal. Olej keresztbe tett kezekkel 
nézett utána, míg csak beláthatta, csak aztán fordult be az akolba.

Sorba járta kedvenc birkáit, itt-ott megállt, egyik vagy másik előtt, és értelmetlen félszava-
kat morgott hozzá; végre még ezek a félszavak is elvesztek előtörő zokogásába. 

A brezinai bacsa sírt, mint egy gyermek.
Mélyen lehúzta kalapját szemére, ne lásson alóla semmit, úgy ment ki az akol ajtaján.  

Midőn kiért, kétszer fordítá meg a kulcsot az ajtózárban, mint mindig tenni szokta éjszakára, 
de amit sohasem tett meg azelőtt, most egyenesen a vályú melletti kúthoz lépett, s a kulcsot 
egy nagy sóhajjal a kútba dobta.

Most már a dologhoz látott, bár már sötétedni kezdett. Az udvaron egy boglya száraz nád 
volt, azt emberfölötti gyorsasággal hordta szét, s az akol körül állítá föl, tömötten, vastagon.

És mikor mindennel kész volt, felölté cifra halináját, és meggyújtá a nádat vagy hat helyen: 
egy nagy égő kévét pedig, fölhágván a létrára, a takarmánnyal telerakott padlásra dobott.
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A szél mohón kapott a vígan lobogó tűznyelveken, s egy pillanat alatt óriásokká nevelte.
A híres brezinai bacsa pedig futott tüskön, bokron keresztül irány, cél nélkül; vissza sem 

nézett többé… Minek is? Tudhatta úgyis, mi történik. Amerre futott, mindenütt világos az 
erdő, mintha fényes nappal lett volna. Messzebb azután, ott, hol a sűrű fákon át nem tudott 
hatolni a tűzfény, valami csodálatos, hernyóalakú állatok szálltak a levegőből arcára, mik csíp-
ték és viszketegséget okoztak… Egyet megfogott futtában, markába vette, hogy megvizsgálja, 
mi! Nem hernyó volt, hanem fekete pernye, mit idáig hozott a szél a brezinai égő akolról…

És a brezinai bacsa egyre futott. A jó Isten tudja, hol fog megállni?…
Midőn Matyi hazakerült hajnalban, a brezinai aklot nem találta sehol, csak egy nagy füs-

tölgő foltot a helyén. Halomra dőlt gerendák, leomlott falak, megfeketedett csontok…
Emberé volt-e valaha az a csont vagy birkáé?
Az a nagy, megdöbbentő talány, mely előtte kitárult, összeszorította a bojtár szívét.
Anika és a bacsa nevét kiáltozta.
Senki sem felelt.
„Istenem, hol lehetnek?”…
A tüzes sziporkák, mik itt-ott kicsillogtak a hamu alól, bizony nem adtak erre feleletet.

És a brezinai völgy csendes azóta, kövér füvét nem tapossa sem ember, sem állat; évek jönnek, 
mennek, a vadkörtefa meghozza gyümölcsét meg elhullatja, a fű megnő, és újra kiszárad, csak 
egy nagy fekete, négyszögletű folt nem zöldül ki soha. Ki tudja, miért nem? Még a búsongó 
nóta is csak annyit mond útbaigazításul:

Ott künn a Brezinán az a fekete folt, 
Fekete folt helyén valaha akol volt…

1877
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Bede Anna tartozása Bede Anna tartozása   

Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek, s szinte 
összébb szorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide 
a virágok?

A teremben nehéz, fojtott levegő volt, ködmön- és pálinkaszag, s a legfelső ablaktáblán 
csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika.

A bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken, az egyik behunyta szemeit, s kezét bágyadtan 
leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését, a másik ásítozva dobolt irónjával a zöld aszta-
lon, míg az elnök, letolva pápaszemét orra hegyére, izzadó homlokát törlé kendőjével. Szürke, 
hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy 
személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak.

– Van-e még odakünn valaki? – kérdi vontatott, hideg hangon a szolgától.
– Egy leány – mondja a szolga.
– Hadd jöjjön be az a leány.
Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. – Üde légáramlat surrant be vele, mely szelíden meg-

legyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat: a vastag ködön át mintha egy sugár 
is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát 
a tárgyalási terem falain és bútorzatán.

Takaros egy teremtés. Délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan mó-
dosan simult, mintha szoborra lenne öntve; fekete szemei szendén lesütve, magas, domború 
homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs.

– Mi járatban vagy, gyermek? – kérdi az elnök közönyösen. (Az ilyen merev, szigorú hiva-
talnoknak nincs érzéke semmi iránt.)

A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli:
– Nagy az én bajom, nagyon nagy.
Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még 

mindig zendülne a levegőben elváltoztatva mindenkit és mindent.
A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíróé is odább, nyája-

san integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt.
Ott az írás, elmondja az; csakhogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gom-

bolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte.
Ó, a csúf kapocs! Ni, lepattant… leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte sze-

mérmesen, s az írás is kihull onnan.
A kegyetlen szürke fej, az elnöké, elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé.
– Egy végzés! – dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. – Bede Anna felhívatik, 

hogy félévi fogházbüntetését mai napon megkezdje.
A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátracsúszik rajta a gyászken-

dő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert 
ha fehér liliom volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor.

– Ma egy hete kaptuk az írást – rebegi töredezve. – Maga bíró uram hozta, meg is magya-
rázta az értelmét, édesanyám pedig így szólt szegény: „Eredj lányom, a törvény törvény, nem 
lehet vele tréfálni.” Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a fél esztendőt.
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Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák 
arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek 
nézik vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül: „A törvény törvény.”

Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fe-
hér lapon; de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt 
félévi fogságra van ítélve.

A bádogkarika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt odakünn, amint-
hogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzon-
gatást keltve besüvít a nyílásokon: „A törvény törvény.”

A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a csengettyűt 
rázza meg a törvényszolgának:

– Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz.
A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen 

megmozdul, mintha szavakat keresne.
– Talán valami mondanivalód van még?
– Semmi… semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni, a test-

vérnéném, az az Anna. Ma egy hete temettük szegényt.
– Hisz akkor nem te vagy elítélve?
– Ó, édes Istenem! Hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem.
– De hát akkor minek jössz ide, te bolond?
– Hát úgy volt az, kérem, hogy mialatt „ez a dolga” a király tábláján járt, meghalt. Mikor 

kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat, a „fél esztendő miatt”, hogy 
mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! Beh jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta…

Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni:
– Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketül-

ve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóváteszünk, amit a szeretője miatt elkövetett.  
(Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe.) Azt gondoltuk hát…

– Mit, gyermekem?
– Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a haló porában. Ne mondhassa senki, hogy 

adósa maradt: édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt 
a fél esztendőt.

A bírák egymásra néztek mosolyogva: „Milyen naiv, milyen együgyű lány!” Az elnök 
arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira 
a homlokát törli; talán lejjebb valamit…

– Jól van, lányom – szól halkan és szelíden –, hanem megállj csak, most jut eszembe…
Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne.
– Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok…
Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe:
– Lássák, lássák!
Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. 

A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden 
azt a hollóhajat a fején.

– Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat, 
mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt.

– Gondoltuk mi azt! – suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. 1882
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A bágyi csoda A bágyi csoda   

Kicsi a bágyi patak. A keskenyebbé vált ezüst szalag széles homokrámát kapott és a csillogó 
homoknak is, melyet a népregék tündéreinek picike lábai taposnak, sehol véget nem érő 
füzesek a kerete.

A bágyi malomban nem tudnak őrölni. Tele van zsákkal az udvar, s türelmetlen férfiak, 
asszonyok, Gózonból, Csoltóról, ülik a Bágy partját a malom környékén és a vizet várják.

Ha nem jön, tesznek róla. Kocsipál Gyuri, a molnárlegény, már a szentmihálylovát31 is 
ellopta a majornoki temetőből, lévén annak az elégetése csalhatatlan módja a záporeső kierő-
szakolásának az égi hatalmasságoktól.

Legyen is foganatja, mert a zsilipek le vannak ugyan eresztve s minden éjszakára gyűjt is 
annyi vizet a gát, hogy a kereket megmozgassa egy-két óráig –, de mi az annyi életnek? Kieszi 
a penész az utolsó zsákot, mire sok kerül rá.

Mindenki bosszankodik, csak a molnárné, a gyönyörű Vér Klára jár-kel mosolyogva az 
őrlők között, pedig neki van a legnagyobb kárára az idei szárazság.

Ha így megy, elpusztul a bágyi molnár, kivált ha sokáig oda marad a katonaságnál, mert 
hiába, nagy az árenda32 is – de meg, csak asszony az asszony, ha arany paszománnyal övezi is 
a derekát.

Hanem ezt a véleményt nem hagyja szó nélkül Pillér Mihályné Gózonból.
– Asszonya válogatja biz azt. Igaz-e, Timár Zsófi? Ámbátor a molnárnéért magam sem 

teszem kezemet a tűzbe, mert a veres haj… hej, az a veres haj… Igaz-e, Zsófi lelkem?
– Nem igaz, Zsuzsi néni! Jó asszony az, ha szép is.
– Látod is te a fekete kendőd alúl!
– Itt voltam, mikor férje elment… hogy megsiratta, százszor megölelte.
– Minden okos asszony úgy viseli a viganóját33, húgom, hogy a színes oldala van kívül.  

Ej no… hát csak érzékenyen búcsúztak?
– A molnár azt kérdezte Klára asszonytól: „Hű maradsz-e hozzám?” Vér Klára így szólott: 

„Előbb folyik fölfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul.”
– A Bágy fölfelé? – kacagott fel Pillérné gúnyosan. – Ehhez tartsd magadat, Gélyi János!
A többiek is nevettek. No ’iszen, az kellene még, hogy ez a kevés víz is visszaforduljon… 

Jámbor bágyi patak, még lefelé is ímmel-ámmal folyik. Maholnap nekigyürkőzik a homok 
s megissza az egészet egy kortyra.

Mindenki jól mulatott a patakon és a molnárné fogadásán, csak Gélyi János nem. Elpirult 
a Pillérné szavára, mélyen szemére húzta a kalapot, de mégsem olyan mélyen, hogy el ne lát-
hasson alóla a sövényig, hol a molnárné ruhákat terítget a karókra száradni.

A napfény kiöltött nyelvecskéi végigtáncolnak a sövényen, s ahol megnyalják a nedves 
vásznat, fehérebbé válik.

A Gélyi János szeme is arra vet sugarakat, s a Vér Klára arca pirosodik tőlük.

31     szentmihálylova: halottszállító saroglya; fából készült, négy lábbal ellátott eszköz; temetéskor a koporsót 
helyezték rá, melyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz vitt; nevét feltehetőleg onnan kapta, hogy 
a kora középkortól Magyarországon is a temetők és a temetés védőszentjeként tisztelték Szent Mihályt

32     árenda: bérlemény, haszonbér; itt: bérleti díj
33     viganó: női hosszú felső ruha, melynek dereka és alja egy végben van kiszabva és összevarrva



177

MIKSZÁTH KÁLMÁN 

Észreveszik… hogyne… az őrlő asszonyok az odanézést is, a visszanézést is. Szóba rakják… 
hogyne… s amit nyelvük érint, nyomban feketébb lesz.

De nini, mintha ők beszélték volna hirtelen azt a sötét felhőt, egyszerre elborítja nyugat 
felől az egész égboltot. No, emberek, gózoniak, majornokiak, mozogni fog itt a garat estére.

Kis-uzsonna táján olyan záporeső kerekedett, hogy még a barázdák is patakká dagadtak. 
De ’iszen mégse bolond ember Kocsipál Gyuri, hogy elégette a szentmihálylovát.

Három nap, három éjjel járt a malom, megfogyott az őrölni való, meg az őrlő; harmadnap 
estefelé nem maradt más, csak Gélyi János tíz zsák búzája.

Talán szándékosan hagyta utolsónak a menyecske, hogy ő maradjon a legtovább? De hátha 
csak incselkedik vele? Hátha az akácfa virága a kacsintása… Mindenkire hullatja, de olyan 
magasan nyílik, hogy nem lehet ágat szakítani róla…

Alig várta, hogy kijöjjön a szép molnárné:
– Hallod-e, Vér Klári… Magunkban maradtunk. Jól tetted, amiért utolsónak hagytál…
– Nem én hagytalak. Öregeké az elsőség a malomban – felelte Vér Klára sértődve, s hátat 

fordított Jánosnak.
A köpcös, zömök legény eléje állott, s szép nagy szemei mámoros fényben égtek.
– Ne menj be! Azt akarom mondani, négy napja vagyok itt már szekérrel, elfogyott a ta-

karmányom, éhesek a lovaim. Adj egy köteg sarjút a padlásról.
– Akár kettőt.
– Én pedig már két éve vagyok szomjas egy csókodra – suttogá, s szemei bámészan tapad-

tak arra a liliomderékra, mely megtörni látszott ettől az egy szótól. – Adj egy csókot, Klára!
– Egy felet se, Gélyi János. A te szeretőd voltam valaha, de csókot mégsem adtam. Most 

másnak a felesége vagyok.
Fölszakadt a sóhajtás a Gélyi János melléből:
– Verje meg hát az Isten azt a csillogó, veres hajadat, mely a nyugalmamat megint elsö-

pörte.
Befutott az asszony, még az ajtót is magára zárta. Nem is jött ki többet, csak az ablakról 

törülgette le egyszer belülről az őszi könnyezést.
János ott is megpillantotta.
– Hej, majszterné asszony! Mikor lesz már lisztté az én búzám? – kérdé fojtott gúnnyal az 

ablakoz lépve.
– Nem lesz az, csak derce34! – vágta vissza csintalan mosollyal a molnárné. – Vagy igaz, hisz 

te a zsákjaidat érted! Éppen mostan őrlik, a fele már megvan.
Ajkaiba harapott Gélyi János s zavartan hebegte:
– Hát a másik fele?
– Egy-két óra alatt az is meglesz, s mehetsz Isten hírével.
– Hanem addig legalább eressz be magadhoz a melegre. Otthon felejtettem a ködmönö-

met: fázom.
Klári megsajnálta, oly szomorú, panaszos hangon kéri. Aztán igazán hideg lehet ott künn… 

hiszen ő is fázik, reszket az ablaknál, mikor azt feleli:
– No, gyere be hát, ha szépen viseled magad…

34     derce: durva szemű liszt, amely szitáláskor különválik; a daránál finomabb, a lisztnél durvább szemű őrle-
mény
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Bement Gélyi János, és akár ki se menne többé soha. De takaros asszony, de mindene mó-
dos, járása, nézése, szava, mosolygása. Csak meg ne őrölnék hamar azt a búzát!

Gondolt valamit, s kiosont a molnárlegényhez. Rátalált a sötétben a füttyéről. A gádor-
hoz35 volt támaszkodva.

– Te Kocsipál Gyuri! Tied lesz a furulyám, ha megáll a malomkő, és meg nem mozdul 
reggelig.

– Hüm. De mikor annyi vizünk van!
– Mondd az asszonynak, hogy nem elegendő, hogy gyűjteni kell, s ereszd le a zsilipeket.
A pörgettyű36 meg a pitle37 zaja elnyelte fojtott hangját, de Kocsipál Gyuri mégis megér-

tette.
– Ühüm! Csakhogy akkor átcsap a gáton…
– Ne törődj te azzal, neked adom még a selyemvarratú dohányzacskómat is.
– Szurkálóval, acélostul?
– Mindenestül.
Mikor leeresztette a zsilipeket Gyuri, megállt, várakozott. Hátha figyelmessé teszi a mol-

nárnét a kerék megállítása, s kijön, megindíttatja.
Senki sem jött sokáig. Egyszerre a gyertyavilág elaludt bent a szobában. És a nagy némaság-

ban csak mintha messze, nagyon messze csikordult volna egy kulcs a zárban.
Gyuri vigyorogva húzta szét a nagy száját, kivicsorított apró fogai, amint bozontos fejét 

megrázta, úgy néztek ki, mintha valami fehér lepke vergődnék a fekete éjben.
…….
Nagyon meggyűlt a víz éjfél táján a malomgátnál, s amint a két sziklás hegyoldal között 

megtorlódott, megduzzadt, de mert nem áradhatott ki, zúgva csapkodta egy darabig a gátat, 
majd a partokat, hanem aztán meggondolta magát, s szép csendesen visszafordult.

A hold most bukkan ki, s végighúzza ezüstös fényes haját a bágyi patak tükrén.
A szél fölsivít bámulatában, felülről fúj, simogatni akarta a vizet – s íme, fölborzolta. 

A füzesek, a sás, a mogyorófabokrok reszketve hajtják le fejeiket s gúnyosan suttogják: Fölfelé 
folyik a bágyi patak!…

1881

35     gádor: pincelejárat
36     pörgettyű: pörgő lendkerék
37     pitle: a malom rázószerkezetének egy része
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Tímár Zsófi özvegysége Tímár Zsófi özvegysége   

Ezek a kedves kis portékák, ezek a szőke asszonyok olyan szelídek, olyan jók, mint a bárá-
nyok. Legalább ez a Tímár Zsófi, ez egészen olyan.

Mióta férjhez ment, csak a mosolyát láthatni. Azelőtt a boldog mosolyát, most a fájót.
A boldogságával nem volt terhére senkinek, a fájdalmával sincsen. Nem kérkedett, nem 

panaszkodik. Hanem az a fehér arca, az a mindig fehérebb arca, elbeszéli mindennap min-
denkinek, amit úgyis mindenki tud.

Itt hagyta a férje kegyetlenül, gonoszul. Pedig derék fiatalember volt, a legdolgosabb, leg-
ügyesebb ács a környéken; ki hitte volna, hogy megcsalja azt az áldott, kedves asszonyt, két 
hamis szem éjszakája hogy annyira megfeketíti a lelkét… s elmegy azzal a másik nővel a vi-
lágba elkárhozni.

Hírét sem hallotta, ki tudja, merre mentek; út pora, melyben nyomuk veszett, el nem be-
széli, szellő nem árulja el, hol vannak, suttogó lombok nem mondják meg értelmesen, pedig 
arról beszélnek.

Csak legalább egy szót mondott volna, mikor elment Bágyról, nem fájna úgy a szíve annak 
a szép, szőke asszonynak, akinek most az a neve, hogy „szalmaözvegy38”. Ha legalább megcsó-
kolta volna még egyszer, ha hidegen is, ha erőltetve is, és így szólt volna: „Engem te már nem 
látsz soha többé: mást szeretek, annak adom az életemet.”

Hanem lopva mentek el, össze voltak beszélve. Elment, és nem jött vissza. Pedig már egy 
éve, egészen egy éve.

Visszajön. Ó, bizonyosan visszajön. Péter nem rossz ember. A szíve mindig jó volt, nem 
lehet végképp elromolva; az a személy elvehette az eszét, bevehette magát a szívébe: hanem 
olyan az csak, mint a hamis festék, az idő kiszívja, meghalványítja; vissza fog ő térni.

Tímár Zsófi remélt, s mikor az olló varrás közben kiesett a kezéből, mindig felsóhajtott, 
ó, bárcsak a földbe szúródnék; mikor repülő szarkát látott az ablakból, mindig felsóhajtott, 
ó, bárcsak az ő kerítésükre ülne rá.

De az olló sem akart hazudni, a szarka madár sem…
Esténként a küszöbre ült ki, onnan el lehetett látni messze-messze a kígyózó országúton, 

egészen odáig, hol már a felhők lába lóg le.
A szép halovány arc fölé ernyőt csinált kis kezéből, és úgy bámult arra a nagy, titkos lapra, 

amelyről, mint egyes betűk bontakoznak ki furmányos szekerek, utazó vásárosok, vándorok 
s a jó Isten tudná elmondani: kik még.

A falubeliek sokszor mentek el mellette, köszöntek is neki, de észre nem vette.
– Zsófi az urát várja! – suttogták egymás közt, és még nevettek is hozzá.
Pedig mégis a szegény Zsófinak volt igaza. Az ő szíve többet tudott, többet sejtett, mint 

amennyit az egész világ bölcsessége megmondhatna.
Amint egy délelőtt a dohánypalántát öntözé nagy gonddal (ha megjön a gazda, legyen mit 

füstölnie a télen), ragyás öregasszony lépett be az udvarra: üzenetet hozott.
– A férjedtől jövök, Zsófi. Arra kér, bocsáss meg neki, megbánta, amit tett. Ott dolgozik 

a harmadik faluban, Gózonban: a bádogtornyot reparálják. Ő maga nem mert eljönni, félt, 
nagyon haragszol. Ha megbocsátasz neki, jöjj el hozzá, azt üzeni.

– Menjünk! – mondá a szelíd, szőke asszony.

38   szalmaözvegy: magára hagyott feleség, akinek házastársa hosszabb-rövidebb időre távol van
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A fekete kendőt leoldotta, s piros olajosat kötött fel az útra. Péter kedvenc színe, meg aztán 
illőbb is ehhez a szép naphoz.

Egy aranyozott keresztet kellett feltenni a torony tetején a gombra. A tekintetes asszony, 
a tiszttartóné ikreket szült, annak az örömére ajándékozta az eklézsiának.

– Ki vállalja a dolgot, fiúk? – kérdi az ácsmester, Rögi Mihály uram.
– Én! – mondá Péter. – Én megyek, majszter uram.
– Inkább talán Belindek Samu. Te már nehéz vagy egy kicsit.
– Sohasem éreztem magam könnyebbnek.
– Elhiszem. Megszabadultál a nyűgtől. Hát csakugyan elkergetted? Hm. Elég csinos vá-

szoncseléd volt. Igaz-e, Samu?
– Megutáltam benne magamat. De meg az igazat megvallva, ami egyszer karika, gurul az.
– Gurult a te kezedből is, ugye? Hallod-e, Samu, hehehe? Ejnye, kópé, kópé! No, most 

már csakugyan te teszed fel az aranygombot.
Péter megvető, nyugodt pillantást vetett Samura.
– Hagyja Samut, Rögi uram! Majd fölteszem én. Várok valakit valahonnan. Úgy dobog 

a szívem, ha vajon eljön-e? Már csak azért is felmegyek a toronyra, hogy egy pillantást vethes-
sek Bágy felé véges-végig az országúton.

– No, én azt se bánom. Eredj hát szaporán, a felső ablakból magam adom ki majd a ke-
resztet, ha már fent leszel.

Fent is volt Péter nemsokára; olyan ügyesen kúszott a deszkapárkányzatról, akár az evet.
– Ide most azt a keresztet! – kiáltá aláhajolva – hadd tegyem föl szaporán.
– Itt van, fiam.
Péter még följebb kapaszkodott, s mikor már egészen helyén volt, legelőször is odanézett 

a bágyi országútra.
Amott jön! Zsófi az! A vénasszony mellette ügető léptekkel, éppen most fordul be a faluba.
Szíve nagyot dobbant, majd összeszorítja valami, keze megreszket, szeme elhomályosul.
– Hohó, Péter! Föltetted-e már?
– Melyik gombra tegyem föl?
A vén ács elsápadt, a toronyablakban keresztet vetett magára, s szomorúan dünnyögé:
– Teheted már akármelyikre!
Nem volt ott több gomb egynél. Azt a szédülő ember láthatja csak kettőnek, háromnak. 

Tudta, mi következik.
Eszeveszetten rohant le a grádicsokon; tudta, mire leért, azalatt már Péter lent lesz… még 

messzebb lesz – a túlvilágon.
Egyszerre értek a torony alá férj, feleség. Csakhogy az egyik a magasból, halva.
Mégiscsak a fekete kendőt kellett volna elhozni ehhez a találkozáshoz!
Zsófi némán borult a holttest fölé, s csókokkal borította, s sokáig tartá átkarolva, görcsösen.
Mikor erőszakkal elszakították onnan, akkor is olyan szelíd, olyan nyugodt volt az a bána-

tos arc, mint egyébkor. Nem volt még sem szava, sem könnye.
Visszafordult, egy utolsó tekintetet vetett a halottra, s összeroskadt.
Majd felkelt, megragadta acélerővel az öregasszony vállát, s szilaj, dúlt arccal, tompa han-

gon kérdé:
– Minek hozott kend ide? Honnan fogom őt ezentúl várni?
S könnye csak most eredt meg, mint a kiengedett patak.
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Szegény Gélyi János lovai Szegény Gélyi János lovai   

Előbb a Bokros aranyszőrű nyakát csinosítja ki bent az istállóban a gazda tengeri-haraszt 
pántlikával, majd a Tündér éjfekete sörényét fonja be, azután sorba a többiét.

Megérti a négy okos állat a parádét… a csörgőket is a kantárhoz kapcsolják… éppen mint 
tavaly ilyenkor, mikor a szép özvegy molnárnét, Vér Klárát hozták a házhoz, s olyan kevélyen 
hányják-vetik a nyakukat, mintha a vicispán hátaslova volna valamennyi…

De ha volnának bár magáé a nádorispányé, hogy aranyrácsból etetnék rózsa levelével, 
ezüstvályúból itatnák a gózoni szent kút vizével, mégsem lehetne olyan jó dolguk, mint a 
Gélyi János keze alatt.

Maga nevelése mind a négy, a szemei előtt nőttek fel ilyen gyönyörűségnek, ő gondozta, 
fésülte őket éber szeretettel, megmosta a zabot, de meg is rostálta, mielőtt od’adta volna, 
kiszedte a szénából, sarjúból, ami nem jó ízű, takargatta őket télen meleg pokróccal, nyáron 
megúsztatta, kiscsikó-korukban meg is csókolgatta.

Most már nem csókolja, mióta menyecske került a házhoz, mégpedig az a bizonyos, a régi 
szerető, mert másé volt már egyszer, kétszer lett édessé…

Most már nem csókolja, de azért él-hal értük most is, és nem adná négy lovát tizenhat 
csoltói, bodoki ménesért.

Pedig ha van valami nagy dolog a világon, mind morzsa csak a Csoltó, Bodok dicsőségé-
hez mérve. Kilenc vármegyében tudják, ötvenkettőben mesélik a lovak szép növését, vékony 
lábaikat, módos csípőiket, gyönyörű nyakukat.

Ahol egy nagy úr van, Csoltóra, Bodokra jön négyest válogatni a parasztoktól, és bizony 
megesik ilyenkor… legalább az öreg Csillom Pál megmondta egykor a belédi grófnak, mi-
kor nősült, hogy de bizony abból a házasságból semmi sem lesz tavaszig, mert az én kis-
csikóm még fiatal, és a Péri Jánoséra is korán volna a hám; egyebütt a világon pedig nincs 
ilyen ló.

…Bezzeg van már most, elleste a tudományukat Gélyi János, s olyanná nevelte ezt a négy 
csikót, hogy mikor végigröpülnek Csoltón, Bodokon, kiszalad a falu a csodájára, s elsápadnak 
az emberek az irigységtől.

…Ahogy befonta a sörényüket, felrakta rájuk a szerszámot. Úgy be volt csomózva az egyik 
hámistráng, hogy alig bírta kioldani. A négy tüzes csődör nyugtalanul rakosgatta szép, karcsú 
lábait, s csapkodott a farkával ide-oda.

Az istálló ajtaja ki volt nyitva, s szép pirospozsgás menyecske jelent meg benne – de nem 
vette észre Gélyi Jánost: a Ráró nyaka és a szénatartó eltakarta.

János se vette észre az asszonyt, de nemsokára hallotta suttogó hangját odakünn… szagga-
tott szavakat, amelyeknek értelme is alig volt, mire hozzá értek.

Vajon kivel beszélget?
„Mondja meg neki, a lagziba én is elmegyek, de aztán… nem tudom még, mi lesz…”
Ez a Klári szava volt, tisztán hallotta. Aztán egy cserepes, nyöszörgő, köhécseléstől kísért 

hang felelt, ki tudja, mit, nem lehetett megérteni. Hanem a Klári suttogását ismét megértette.
„Két mályvarózsa lesz a mellemen, legyen ott… legyen a kenderáztatóknál.”
János kiejtette kezéből a Ráró kantárját, nagyot csördült a dobogón a sok karika meg a 

zabla, de nem hallotta… nem azt hallgatta.
„Ha a piros rózsát ejtem ki a kezemből az útra, akkor maradjon, ha a fehéret, akkor jöjjön.”
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Gélyi János alig bírta felszerszámozni a negyedik lovat, elszorult a szíve, megzsibbadt 
a keze, mindent visszájárul tett. Sötét sejtelem nehezedett a szívére. Hallotta ő már valaha ezt 
a szelíd hangot ilyennek!

Eh, bolondság! A szavak is megijesszék? Aminek teste nincs, annak az árnyékát lássa? Fe-
kete gyanúnak fehér ágyat bontson?

Nyugodtan vezette ki a felszerszámozott lovakat megitatni. Klári éppen akkor kísért ki 
a kapun egy töpörödött öregasszonyt.

– Ki volt az az ördögök nagyanyja? – kérdé a fiatal gazda féltréfásan.
– Vőnekiné, a templomsorról.
– Mit keres nálad az a boszorkány?
– Egy kis élesztőt kért szegény.
– Hüm! Hát kenyeret dagaszt őkigyelme?… No de most már siess felkészülni, Klári! 

Mindjárt indulunk.
A könnyű szekér már ki volt húzva a színből, s megkenve állt az udvaron, egy perc alatt be 

volt fogva. Felültek.
János meglegyintette az ostort a négy tüzes állat fölött, s azok prüszkölve, ziháló orrlyuk-

kal, aprózó táncban indultak ki az udvarból.
Végigtekintett rajtuk, s amint elnézte azt a négy formás főt, mely hol a szügybe vágódik, 

hol fölhajlik nagy kényesen, a rézkarikák a szerszámon, amint csillognak, tündökölnek, a cif-
ra sallang hogy körülröpködi nyúlánk derekukat, és az acélpatkó, amint meg akarja lábuk 
alatt gyújtani az anyaföldet, szíve megdagad örömében.

De jó is, hogy oda nem adta a négy lovat senkinek, pedig hányszor kérték. Csak nemrég 
is négyezer forintot rakott össze Bodok, Csoltó, hogy megvegyék, és agyonüssék a határon.

Hadd vesszen magva a különb fajnak!
De a lovakról egyszerre leesett a tekintete a felesége szép piros arcára, hófehér keblére, hó-

fehér keblén a két mályvarózsára, pirosra, fehérre.
Megmondta… így mondta.
Kieresztette az ostort Gélyi János, röpült a négy ló, ágaskodott a gyeplős és az ostorhegyes, 

a szépasszony rózsás tenyeréből ernyőt csinált hamis szemeinek, merengve nézte a vidéket, 
s ő is röpült.

– Nem is hittem, János, hogy elviszel, tudom, hogy nem szívesen teszed… mert még 
a rossz nyelvek nem teltek be velem, aztán meg…

Megvárta Vér Klári, hogy az ura szóljon, kérdezzen, de az is a vidéket bámulta, a szaladó ré-
teket, a közeledő kenderáztatókat, melyek úgy csillogtak zöldes vizükkel, mint valami gúnyos 
szemek, s messzebb a hegyszakadékokat, ezeket az öblös, nyitott koporsókat.

– Aztán meg azt gondoltam, hogy mivel a holnapi vásárra készültél, a Csillomék lakodal-
máról egyenesen oda indulsz.

Még erre sem felelt Gélyi János. Csak hadd jöjjön még közelebb az az asszony a töviseivel.
– Ej, beh kényes lett kend! Beszélni is restell. Hogy lesz hát, hadd hallom? Itthagysz-e 

azalatt, vagy magaddal viszel?
– Otthagylak – mondá kelletlenül. – Úgyis három napig tart a lagzi.
A kenderáztatóhoz értek. A dűlőúton ott mendegélt Csipke Sándor a tulipántos szűrében, 

az ünneplő kalapjával, s úgy tett, mintha csak véletlenül fordulna meg a kocsirobogásra – pe-
dig azt még a föld is megérzi, ha a Gélyi János négy híres lova jön.
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De mit most a lovak!… A felesége arcát fürkészi. Ni, hogy csillog a szeme, ni, hogy odané-
zett a nyalka legényre, epedőn, lopva, hosszan vetette rá édes tekintetét.

…S jaj, kiesett kezéből, nincs többé mellén a fehér mályvarózsa.
Ereszté a gyeplőt ellankadó keze mindig jobban, jobban… mint a siető szél, ha felhőket 

vinne, vágtatnak szilajon Gélyi paripái; nem is paripák már, a szörnyű sebesség összegyúrja 
őket egy fekete szárnnyá, amely röpül… röpül… Nem is szárny az, de tán a megvadult halál!

– Irgalom, segítség! Ó, tartsd azt a gyeplőt! – sikolt fel Vér Klári. – Itt a hegyszakadék, jaj, 
ott is egy örvény!…

– Verjen meg az isten; de meg is fog verni!
– Ó, tartsd azt a gyeplőt, édes uram, férjem!
Tartotta is, de csak míg kioldta rajta a bogot. Csettentett a szájával, s egy lóriasztó szisz-

szentést hallatott:
– Gyí, Tündér! Ráró!
Aztán odahajította két kibontott gyeplőszárát a Bokros és Villám nyaka közé…

1881
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Hova lett Gál Magda?   

Van is mit dicsekedniök a bodokiaknak a savanyúvizükkel! Ha megszoktuk az édes vizet, 
hát isszuk az édes vizet, és nem vágyakozunk a savanyúra. Víz, víz! Hiába állították oda a ha-
tárőrző Szent Vendelint39 a csevice40 háta mögé, több galibájuk volt már vele, mint amennyi 
gyönyörűségük.

Igaz, hogy jó erős víz, a verebet, fecskét, ha nem magasan röpül fölötte, megkábítja, meg-
fojtja, úgy, hogy az halva bukdácsol bele a levegőbe. Sok apró madárnak lett a temetője. 
Mert minek jár alant, aki magasba termett.

Az se utolsó dolog, hogy mikor csépelni mentek erre nagy rajokban a brezinai tótok, 
az egyik, aki megszomjazott közülök, széles kalapjával merített belőle, s úgy ivott egy nagy 
kortyot.

– Emberek! – mondá hüledezve. – Bor, vesszek meg, ha ez nem bor.
Megízlelték egymás után. Persze hogy bor, csakhogy nagyon meg van keresztelve.
Mohón nekiestek erre, s abban a tudatban, hogy csakugyan borban dúskálnak, becsíptek 

a tótok, s olyan táncolást, dalolást vittek végbe a kút körül, hogy egész Bodok összeszaladt 
a csodájára.

Hanem aztán volt emiatt a kút miatt „hiba” is. Mikor azt a határigazítási pört vitték a ma-
jornokiak ellenük, s megnyerték a felső réteket, úgyhogy immár a kút is az ő határukba esett, 
a prókátor41 felszámította az eddigi haszonélvezetbe a savanyúvizet is, melynek használata 
huszonhét esztendő óta naponta egy váltó forintnyi hasznot eszközölt minden bodoki ember 
egészségi állapotában, minélfogva most ezen kártétel egy kerek summában lészen visszatérí-
tendő a majornokiaknak.

No, ha ezt így ítéli meg a tekintetes vármegye, nemcsak az egész határ úszik utána a kút-
nak, de a hajszálaik sem az övék többé.

A rétet már nem sajnálták, a Szent Vendelinen is segítettek, rávésetve, hogy: „Ezen Szent 
Bodok helység költségén emeltetvén, ámbátor most kápolnástól, mindenestől a majornoki 
határban vagyon, mindazonáltal a bodoki határra ügyel fel”, de bezzeg a kút, vagyis az újon-
nan támasztott követelés miatt nagy rémület volt a faluban.

Nem is tudom, mi lett volna a vége, ha észre nem térnek, s nem fogadnak ők is egy ügyvé-
det, aki megint visszaperelte a régi határt.

De ha elmúlt a veszedelem ez úton, volt még az ördögnek is erre egy gyalogösvénye.
Mert tisztesség minden pártának, ha fényes, de hiába hímeznénk-hámoznánk, ami úgy 

van, úgy van, a bodoki lányból sose lehet egyéb, mint legfeljebb bodoki menyecske. Más 
faluból való legény ide ugyan nem téved kérőbe, de még bodoki ember is, ha szerét teheti, 
idegen helységből hoz magának asszonyt.

Olyan vékony itt a fehérnép erkölcse, mint a suhogó nád, koronája hajló, töve mocsárba 
vész. S ennek is csak, váltig bizonyítom, az a kút az oka.

Színes korsóikkal odajárnak a lányok, arra várják őket a legények. Az a savanyú kút az oka 
sok édes találkozásnak, sok keserű megbánásnak.

39    Szent Vendel: a pásztorok védőszentje
40    csevice: savanyúvizes forrás, kút
41    prókátor: ügyvéd, átvitt értelemben: közbenjáró személy, aki képvisel és előmozdít egy ügyet
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Cifrán kiöltözve, ropogós szoknyában, begyesen, kacéran, nyíllal a szemükben úgy húzód-
nak át, mint a pávák. Az ördögé már az, aki ezt az utat egy-két évig járja.

Ott van, hogy ne is említsem Vér Klárát, Péri Juditot, elég abból a szelíd Gál Magda esete. 
Mert nem úgy volt ám az, ahogy Gálné, az édesanyja hiszi meg beszéli… Az ilyen öregasz-
szonynak már létra van a szívétől az eszéhez!

Amilyen pirulós, szégyenlős, hisz gyerek még a Magda, bizony csoda esett, hogy úgy egy-
szerre rákapott a kúthoz való járásra.

Akkor volt az, amikor azok a lókupecek tanyáztak a faluban, s itták az áldomásokat a kocs-
mában. A leghetykébb köztük valami Sás Gyuri, ki-kikacsingatott, kijött az ajtó elé is, né-
melykor pedig útban találta a kis Magdát.

Csinos fiatalember volt. Minden esztendőben megfordult itt egyszer, s a legjobb lovakat 
veszi össze. Néha tíz darabot, máskor nyolcvanat is. S erről lehetett megtudni, csinálnak-e 
vagy se háborút az idén a királyok?

Özvegy Télné mondja, hogy nagyon szemügyre vette azt az éretlen gyereket, a Gál Mag-
dát… Tegnapelőtt este szóbeszédbe álltak, tegnap már meg is csipkedte. Igaz, hogy Magda 
ráütött a kezére, de ma már összecsókolta – s az igaz, hogy rá sem ütött a szájára.

No de a Télné szava nem jár komolynak, kivált a Magdára nézve, mert nem olyan nevelés, 
sem nem olyan fajta… anyja is becsületes asszony annak, s pórázon tartja.

Hanem hogy annyi savanyúvíz fogy egy idő óta a háznál, az mégiscsak gyanús volt egy ki-
csit. Azon a bizonyos napon is háromszor volt Magda a kútnál. Nem volt odahaza maradása, 
nyugta, ami a kezeügyén megfordult, mind visszájárul volt megtéve.

Gálné asszonyom csak úgy szikrázott a haragtól.
– Már megint azt a korsót nyaggatod? Hova szaladsz már megint? Micsoda dolgod van 

neked örökösen annál a kútnál? Azt szeretném én tudni, hé?
Lángba borult a kis Magda fehér arca. Egy szót sem tudott volna kiejteni a világért.
– Veted le mindjárt azt az ünneplő ködmönt! Ejnye, te, erdei gyík, hogy mered azt a se-

lyemkendőt a nyakadba venni? Hát hétköznapra való az tisztességes emberek gyerekinek? 
Hányd le, de mindjárt! Nem vettem én azt sem az alsó végnek, sem a felső végnek. Hanem 
vettem az Úr házába, vasárnapra. Az Úrnak teljék az ő szent kedve abban a selyemkendő-
ben…

Magda elpityeredett, s félénken, reszketve hányta le magáról a ruhákat.
– Most pedig takarodj a szemem elől… Hanem azt mondom, össze ne törd azt az újdo-

natúj fehér korsót… Uram, én Istenem, ez már harmadik korsó húsvét óta… Mert ha te azt 
a korsót összetöröd, vissza ne kerülj ide többé! De vissza ne jöjj, mert amilyen igaz, hogy én 
vagyok az özvegy Gálné, olyan igaz, hogy összetöröm a csontjaidat! Hallod-e, hej, vesd le még 
azt a csizmát is!

Hosszú, fekete hajából a selyempántlikát kifonta, a szép kis csizmát is levetette. Úgy, me-
zítláb ment el, mint a zsellérlányok. Gondolkozott, hogy tán el se menjen, de azért mégiscsak 
elindult. Önkéntelen vitte ahhoz az átkozott kúthoz a lába, jobb, ha mondom: szíve.

Alkonyodni kezdett. Csuri Jóska, a bakter, éppen ott guggolt a falu végén a haranglábnál, 
csak azt várta már, míg a tiszteletes uram tehenei beérnek a csordával, mert ezeknek a megér-
kezésüktől függ vala az estének pontosan való elharangozása Bodokon.

– Hova igyekszel, kis Magda?
– Vízért, Jóska bácsi! Hogy van kigyelmed?
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– Köszönöm, húgocskám. Hát csak úgy, hogy sehogy se legyek, még sohasem voltam.  
Az a legnagyobb bajom, hogy elvesztettem a pátrónusaimat, ezeket a lókupeceket.

– Elmennek? – rebegé Magda akadozva. Pedig érezte ő azt, hogy elmennek.
– Amott indulnak, ni… Csak azt az egyet neheztelem tőlük, hogy az én lovamat nem 

vették meg… pedig olcsón adtam volna.
– Miféle lovát? – kérdé Magda, de már tűkön állott.
– Hát az enyimet, Magdácska… A Szent Mihály-lovát, hehehe. Azt kínáltam nekik, hi-

hihi!
– Maga mindig bolondozik, Jóska bácsi! – kiáltá oda a lány, s a legrövidebb kerülő úton, 

a Csillomék szérűskertjén át, futott ki a rétre a „savanyú kút”-hoz.
Mikor odaért, egy lélek sem volt ott. Kivette a szép fehér korsót a tarisznyából, a tarisznya-

madzagot odakötötte a korsó fülére, megcsörögtette előbb gyerekes kedvteléssel, aztán, mint 
szokás, nagy óvatossággal lebocsátotta.

Bugyborékolt a víz, míg megtelt a korsó, de ő bizony észre sem vette, hogy megtelt, szeme 
folytonosan az országúton volt; már azóta ide kellett volna érniök a kupeceknek!

Vajon megösmeri-e Sás Gyuri az útról? Jaj, ha megösmeri! De jaj, ha meg nem ösmeri!
Bizony megösmerte. Nem azért volt olyan kerek, hamis szeme, hogy ezer lány közül is, 

messziről ne lássa meg ezt az egyet.
Az utolsó kocsin jött, megállította rögtön, s a kúthoz sietett. Éppen jókor jött arra, hogy 

feladja Magda vállára a korsós tarisznyát. Szegény Gál Magdának reszketett a keze, sehogy 
sem bírta megkötni a mellén a tarisznyakantárokat. Nem is voltak jól fölszedve a hóna alatt.

Sás Gyuri odanyúlt, megigazította. S ha már olyan közel járt a keze, egyúttal átnyalábolta 
azt a gyönyörű derekát. Vétek is lett volna elmulasztani.

– Jaj, össze ne törje a korsómat, vigyázzon! Mert akár haza se menjek soha többé!
– Azt szeretném én csak. Bár soha nem mennél. Ne is menj, azt mondom. Gyere velem, 

Magda!…
– Ne beszéljen bolondokat… mert mindjárt itt hagyom!
– Magammal viszlek, ha akarod. Megbecsüllek, szeretni foglak. A szelet sem engedem rád 

fújni, s még a helyet is megfújom, ahova ültetlek.
A szenvedély hangja, mintha viharos szél volna, a Gál Magda arcát vérvörösre marta.
– Nem… Ne beszéljen így. Ne is szomorítson… Magának már felesége van. Mondták 

a többiek…
– Esküszöm, csak téged szeretlek… soha senkit még így. Elviszlek… olyan helyre viszlek, 

hol senki sem tudja. Ott élünk mi ketten.
– Ne kísértsen engem! Istenem, ne hagyj el!
– Láttam, te is szeretsz, hiába tagadnád. Gyere no, ne reszkess, ülj fel szaporán a kocsira, 

senki sem látja meg.
De nini… Micsoda bosszúság ilyenkor! Itt jön rájok szemben a tehéncsorda. A Gálék 

Riskájának nyakán megszólalt édesen, ismerősen a kolomp. Éppen arra, őmellettük ment 
el a Riska, s nagy szelíd szemeivel olyan csodálatosan nézett Magdára, még ráncos nyakát is 
megcsóválta hozzá.

– Ni, a Riska! Riska! Hazahí engem a mi Riskánk!
S a lány erőszakosan kiszakítva kezét, futott a Riska után hazafelé.
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Hanem, amint vagy száz lépés után odaért a legszélső csűrhöz, túl a veszedelmen, meg nem 
állhatta, hogy vissza ne tekintsen a szegény Gyurira még egyszer… utoljára egyszer.

És amint hirtelen megfordult – Istenem, Istenem! – odaütötte a csűrből kiálló gerendához 
a korsót. Jaj, talán el is tört?

Még észre sem vette, csak a Gyurit nézte, csak a Gyurit látta, liliom két arcán a csók-
ját érezte. Egyebet nem érzett, pedig a víz keresztülbuggyant a tarisznyán, átszivárgott az 
ing vállon, végigcsurgott a szoknyácskáin. A vékony gyolcsvászon odatapadt szép derekához, 
s annak az igazi formáját, színét mutogatta…

…Gyuri még mindig ott állt mélázón a kútnál és integetett neki, hogy jöjjön vissza.
– Ejnye, adta, adta… összetörted, fiam, a korsót – szólalt meg egyszerre a háta mögött 

Csuri bácsi. – No 'iszen majd ad neked az anyád otthon!
A derék férfiú éppen most végezte el a harangozást, s amint látta, hogy Magda ijedten 

kapott a hátához, s egészen elhalványodik, megesett a szíve rajta.
– No, semmit se félj! Én előre megyek, és kiengesztelem az anyádat, mert ösmerem, hogy 

nagy sárkány őkigyelme. Maradj el egy kicsit.
Magda megállt, odatámaszkodott ahhoz a kiálló, hegyes gerendához, melyen a korsót ösz-

szetörte, s mereven, fátyolos szemekkel bámult, talán a semmibe, talán a csevicekút felé.
Az esti szürkület lassanként leereszkedett a házakra és füvekre. Azok legelőbb odaengedték 

neki a színüket, aztán az alakjukat.
Lehet, nem is látta Magda, amint az az ember a kút felől egyre közelebb-közelebb jön 

feléje. Lehet, ha észreveszi, nem is várta volna be ott, de az se lehetetlen, hogy éppen csak őt 
nézte, őt várta.

A szürkület azonban mindig barnább lett. Magdát is eltakarta, beburkolta. És nem oszlott 
el soha többé róla. Fedi most is. Eltűnt nyomtalanul, híre-hamva sincsen. Senki sem látta, 
senki sem beszélt vele többé…

Szegény édesanyja évek óta siratja, s epeszti magát álmatlan éjszakákon: hogy ő volt az oka, 
tudhatta volna, az a szelíd, ártatlan gyermek mennyire szívére veszi a fenyegetését. Egy hit-
vány korsó miatt nem mert hazajönni, világnak bujdosik. Ki hallott már ilyet valaha? Hej, az 
a korsó, az a korsó!

Az emberek nem szomorítják el még jobban, nem ellenkeznek vele.
Pedig meglehet, hogy nem is csupán a korsó tört el… és nem is az volt a gyenge.
…No, csak kár azzal a kúttal dicsekedni a bodokiaknak. Jobb volna bizony, ha behánynák, 

betaposnák földdel… Hogy alant röpültek, sok apró madárnak lett a temetője… temetőnél 
rosszabb sok bodoki lánynak.

1882
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TOMPA MIHÁLY TOMPA MIHÁLY 
(1817–1868)

 A gólyához A gólyához 

  Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet.

Házamról jobb ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbesést ne hallanál alól
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy – volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk …!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél és sirván, megyen
Uj hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.
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Beszéld el, ah…! hogy… gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik…
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiu elad…
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten,
Megútálni is kénytelen legyen!

1850

 A madár, fiaihoz A madár, fiaihoz 

  Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanitottalak?!
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő
A vig ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldult berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek …
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirúl;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld ujra felvirúl.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesitvén:
Fiaim, csak énekeljetek!



190

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyü szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Ugy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve…?
– Fiaim, csak énekeljetek!

1852

 Népdal 

  Piros rózsát szakasztottam,
Szép szeretőt választottam,
Piros rózsám hamar elhervadott,
Szép szeretőm jaj elhagyott!

Csalfa leány Isten veled!
Megvetetted szerelmemet;
Sárga levél esik le a fárúl,
Az én orcám sárgúl, sárgúl.

Akárhol lesz bujdosásom,
Mindenütt csak képed látom;
Édes mosolygású csalfa képed
Mint az árnyék úgy kisérget.

Majd ha én a sírba szállok:
Szakassz arról egy virágot,
S ha kebledhez szúrod, – gondolj reám
Édes leány, csalfa leány!

1841
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GÁRDONYI GÉZA GÁRDONYI GÉZA 
(1863–1922)

Az én falum Az én falum   
[részletek]

A tűz

Szeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem és jóleső melegség. Aki a tüzet nézi, annak a lelke 
megcsöndesül; valami édes félálom szállja meg – édes félálom: nyugodalom.

A tűzben történetek vannak. Mesehangú és mesének illő színes történetek, amiknek se 
eleje, se vége nincsen, hanem minden rend nélkül egybefolyik egyik a másikkal. Az ember 
nem tudja, valóban megtörténtek-e, vagy csak álmodja őket.

De ilyenkor mindegy is az. A lángok játszanak a tűzben. A gondolatok játszanak az ember 
elméjében. Rend nélkül való színes gondolatok – mint ahogy a lángocskák is rend nélkül 
jelennek meg és tűnnek el. A tűz eleinte rostogva ég, aztán halk mormogással, sziszergéssel, 
susogással, végül vörösen izzó parázs az egész, kezdetben tündöklő aranykupac, később tün-
döklő vörösréz. A tűz ilyenkor végtelen mélynek látszik. Az apró lángok föllebbennek a sem-
miből; táncolnak a parázs fölött; és megint eltűnnek a semmibe, mintha egy láthatatlan kéz 
söpörné le őket a parázsról.

A hosszú téli estéken elüldögélek néha a nyitott ajtajú kályha előtt. Nem valami drága 
kályha, csak afféle cserépalkotmány, amilyen a falusi tanítóknál szokott lenni. De nekem 
mégis jó és eléggé szép is. Mikor már túl vagyok a dolgaimon, odavonom a karosszékemet 
a tűz elé. Csak szalmából van ez a karosszék, de nekem jó ez és szép is.

Kívül, a havas faluban csönd van és csönd van idebent is. A téli estnek álommal áthatott 
csöndessége ez. A kályha száján félig nyílt legyező alakjában áramlik ki a vörös fényesség 
s a tűznek meleg lehelete.

A macskám is itt van a lábamnál. Úgy szereti a tüzet, mint én. Összeguborodva fekszik 
a padlón, a lábaim előtt, s mindig úgy tesz, mintha aludnék. Pedig sohasem alszik. Csak 
hunyorog. Néha fon. Ez az ő éneke. Mikor így fonva rám-rámnéz, nekem énekel. Mikor a 
tűzbe merengve dorombol, akkor a maga kedvére fon. Egyhangú, de mégis kedves melódia az 
ő dorombolása, a megelégedésnek, s maga jólérzésének melódiája. A tücsök cirpelése is csak 
egy hangnak a folytonos ismétlése. A béka sem ümmög több hangot egynél, de az az egy hang 
a boldogság hangja; – soha nem unalmas és nem fárasztó, mint az emberi hangversenyek.

Így tudom én mindig hallgatni ennek a szelíd kis házi tigrisnek a fonását. Milyen boldog 
és elégedett tud ez lenni egy kis kályhatűztől. Épp úgy gyönyörködik az aranyló parázsban, 
mint én, és ilyenkor bizonyára neki is mindenféle gondolatok meg történetek délibábjátéka 
vonul át az elméjén. Az ő történetei bizonyosan vadásztörténetek. A tavaszra meg a nyárra is 
gondolhat olykor. A tavaszra, mikor a verőfényben elnyújtózkodva melengeti az ő rozsdaszínű 
selymes bundácskáját, miközben mind a négy fehér lábát elnyújtja és jóízűeket álmodik.  
De a virágokat is szereti. A nyáron sokszor láttam, milyen kedvvel lépked a violák meg a re-
zedák között, és hogyan szaglálja meg-megállva hol az egyiket, hol a másikat, s ilyenkor félig 
lehunyja a szemeit. Így élvezik a virág illatát a leányok is.
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De most nincs virág és nincsen napsugár. A kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet 
a nyárra. Azonban nekünk ez is elég. A boldogság békéje van a szívünkben.

Mi a boldogság?
Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember nem gondol a holnapra, csak bámulja a para-

zsat félálmos nyugovással, s lelke úgy leng a múltak fölött, mint a tó fölött a madár.
Ahogy így a kályha langyos melegáramlatában üldögélve nézem az örökszép parazsat, arra 

gondolok, hogy miért nincs itt még egy karosszék és miért nem ül abban még egy valaki, 
akinek a kezére rátehetném szelíden és gyöngéden a kezemet és aki a fejét a vállamra hajtaná.

A csöndnek szárnyatlan óráiban megjelenik néha előttem ez a gondolat és tündérorcával 
mosolyog reám. De én szomorúan nézem őt vissza.

Mert az egyedülvalóság nem is nézhet másképpen, mint szomorúan. Az egyedülvalóságnak 
hosszú az árnyéka. Az egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha az 
életben találkozni azzal, akivel álmainkban mindig találkozunk.

Ez az árnyék engemet se hagy el. De hogy is gondolhassam, hogy van a világon valaki, aki 
reám vár és ide mellém, ebbe a szegény kis szobába belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, 
az már rám nézett volna és nyújtotta volna nekem a kezét. Azt mondta volna:

– A szobád nem szegény, mert te is benne vagy; és nem kicsiny, mert én elférek a szíved-
ben is.

A parázsra hamu kezd borulni. Homály homályra száll a szobában. Úgy érzem, mintha 
én is elmúlóban volnék: így, amint ülök belemulandó árnyék az árnyékba; puszta értéktelen 
árnyék, amit a tűz véletlen vak okból jelenített meg, s amely épp úgy véletlen vak okból enyé-
szik és múlik bele a sötétségbe.

Roráté1

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig 
áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé.

Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. 
Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól 
megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályha-
zugba. A kályha előtt Istenes Imre térdel. Teleképpel fújja a tüzet. A tűz pirosló fényt áraszt 
az arcára.

– Ég már – mondja, becsukva a kályhaajtót.
Ég; de még nincs meleg. A kályha úgy mormol, mint a fonó-macska.
A kisködmenek, nagycsizmák türelmesen állanak a kályha körül és hallgatva hallgatják 

a mormolást.
– Ki hoz ma gyertyát? – kérdi egy halk és vékonyka hang a sötétben.
– Gál Józsi – felel egy másik.
– De soká jön!
Nem jön soká. A pitvarban mankókoppanások. Ő az.

1     rorate vagy roráté: az a hajnali mise, amit advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap még 
napfelkelte előtt, reggel 6 órakor tartanak
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– Hoztál? – kérdi egyszerre három hang is a sötétben.
– Hoztam – feleli az érkezett hangja –, kinél van masina?
Masina minden gyereknél van télen-nyáron. Az egyujjnyi kis gyertyamaradék meggyújtó-

dik és a kályha vállára tevődik.
Az iskolát gyönge világosság árasztja el.
Az előbbi sötétség helyén látszik most a vén zöldmázas kályha, körülötte a piros képű, kis-

ködmenes, nagycsizmás gyerekek, akiknek árnyéka óriásokként mozog a falakon. A sarokban 
a számolótábla mintha még aludna. A földgömb mint valami görögdinnye áll az asztalon.

A gyerekek rá-rátapogatnak a kályhára.
– Már melegszik!
Egy vizes fadarab fölsziszereg a parázson, aztán a kályha buzgó mormolással dolgozik to-

vább.
Futva jön most egy tatársüvegű kisgyerek.
– Új tollam van! – kiáltja még a küszöbön.
A Gönczöl gyerek az. Lecsapja a süvegét a padra, és a tarisznya mélyéből egy fényes tol-

lacskát kapar elő.
A toll csakugyan új. Valamennyi gyerek mind összedugja fölötte a fejét. A toll úgy csillog 

a Marci tenyerében, mintha arany volna. Csodás szép. Rézkezet ábrázol. A rézkéz hosszúkás 
éket tart.

– Nézd meg, jó-e? – mondja Istenesnek.
Istenes Imre műértő komolysággal veszi kezébe a tollat. Hozzáérinti a gyertya mellett 

a körméhez és kijelenti:
– Jó.
Marcinak már akkor a markában van a tollszár is. Beilleszti a tollat és szétteríti az irkáját. 

A tollpróba általános érdeklődés mellett történik meg. A cigány Laci tartja hozzá a gyertyát, 
a szöszke Burucz Bandi meg a madzagra kötött kalamárist.2 Egy malac – amit a Marci gyor-
san felnyal –, aztán az írás egy takaros G betűvel megkezdődik.

De íme, beharangoznak. Burucz Bandi egyszerre bedugja a tintásüveget. Rendre sorakoz-
nak, s megindulnak a templomba.

A templom tele van már subával meg kacabájjal.3 A padokon fekete báránybőrsüvegek meg 
testes Rózsás-kertek és Lelkifegyvertárak fekszenek. Az oltáron minden gyertya ég, s a viasz-
illat belévegyül a be-beáramló téli levegő ködös ízébe. Imitt-amott bele-beleköhög az ájtatos 
csöndbe egy-egy öregasszony, vagy vékonyabb köhögéssel egy-egy iskolásgyerek.

Ím azonban ott áll már a nagy miséskönyvvel a piros inges ministránsgyerek a sekrestye-
ajtóban. Vissza-visszapillant, hogy indul-e már a plébános úr? Egyszercsak megrántja a csen-
getyűt és előrelépked nagy méltóságosan a könyvvel a pap előtt.

Az orgona mély búgással ered szólásnak. Hangjától remeg a fal is. A pap violaszínű mi-
seruhában áll az oltár előtt. Leteszi a kelyhet, aztán lemegy az első lépcsőre, hogy elmondja 
a gyerekekkel Dávid királynak azt a zsoltárát, amelyben az az oltárhoz visszatér.

Akkor meglágyul az orgona hangja. A sok száz esztendős adventi ének megzendül a temp-
lomban:

2    kalamáris: tintatartó
3    kacabáj: hímzett, ujjatlan, rövid női bekecs
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Oh fényességes szép hajnal! –
Kit így köszöntött az angyal:
Üdvözlégy teljes malaszttal!

Végigreszket idegeimen az a mennyi szent érzés, amely gyermekkoromban áthatott, mikor 
az első hajnali misén ezt az éneket hallottam. De micsoda nyomorult szerszám a toll és micso-
da erőtlen erő az emlékezet, hogy egy éneket se lehet vele leírni. A hangokra nincs szavunk, 
mert az ének hangjai egy alaktalan álomvilágból valók. A szöveget, amely egy angyal földi 
látogatásáról szól, az ének a képzeletnek egy olyan birodalmába emeli, amelybe csak a szívnek 
szárnyazott sejtelmeivel juthat el az ember.

A második ének szintén ősrégi magyar ének. Megvan a Náray-féle énekeskönyvben4 is, 
amit még a Rákóczi-kor előtt nyomtattak. De nem tudjuk ezt mink, és nem törődnek ezzel 
a gyermekeink. Éneklik és elringatóznak magasztos szépségű képeiken:

Oh nemes ékes liliom,
Szép és gyönyörű rózsa, Mária!
Ki szent malaszttal,
Mint gyöngy-harmattal
Neveltettél óh Mária!

Ezt az éneket nem csinálhatta latin nyelven beszélő klastromi barát. Ezt magyar poéta csi-
nálta, aki a nazaréti istenszerette szüzet a maga képzeletében olyanná formálta, mint amilyen 
leányok a Tisza-Duna partján teremnek: rózsák, liliomok.

Varga Ádám kinyújtott nyakkal fújja mellettem az énekét. A gyerekek is odalenn buz-
gón énekelnek. A szentek a falon komoly figyelemmel hallgatnak. Bibliai áhítat van az egész 
templomban.

Mert hát szép is volt az, mikor az Úr elküldötte az ő követét a fényes magasságból a nazaréti 
szegény zsidólányhoz, akinek a neve Mária vala, szép és gyönyörű rózsa, Mária.

A hópehely

A föld az éjjel csonttá fagyott. A nap is mintha fázott volna, nem mert kibújni a felhők közül. 
Csak egy tányérforma világos foltról látszott, hogy merre jár.

Reggel nyolc óra felé mintha egy fehér tollpihécske szállt volna el az ablakom előtt. Aztán 
egy második, harmadik fehér pehely. Aztán bő omlásnak indult nagy kavargó pelyhekben 
a szürke felhők terhe: az első hó.

Az ablaknál álltam és pipáztam. A kis kapu megkattant. A folyosón a gyerekcsizmák sűrűn 
kopogtak.

– Esik a hó! – kiáltozták egymásnak odakünn –, kiszakadt a Jézuska dunnája!
A Barcza gyerek ki is nyújtotta a kezét, és elfogott egy pelyhet. Be akarta hozni a markában 

az iskolába.

4   Náray-féle énekeskönyv: katolikus énekeskönyv, a XVII. század végén keletkezett
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Hanem itt, hogy engem meglátták, elcsöndesültek. Szótlanul ültek a helyökre. Piros arcok, 
piros fülek és egymásra mosolygó szemek. Lám, mindennek lehet örülni, még a hóesésnek is!

Az örömük engem is megvidámított. Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke 
minden változás iránt! Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára 
nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, 
mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok 
nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sír 
olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy bot-
lás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla elgörbül, ha csúfolják, ha aggódik, ha fázik. 
Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá – akkor a könnyein át mosolyog.

Ahogy végigpillantok az iskolán, látom, hogy a második pad elején még mindig üres a hely.
A kis Kovács Rozi ülne ottan, a részeges Alsó-Kovács leánykája. Egy mosolygó szemű fehér 

egér. Ő az első a padban. Abban a padban ő vizsgálja meg minden reggel, hogy tiszta-e min-
denkinek a keze, nincs-e pehely valakinek a haján, és hogy megírta-e mindenki otthon a fela-
datot? Hát ez nagy tisztesség. A minap egy délután új szomszédot kapott. A fülébe sugdosott 
és nevetgélt vele. Mit tudnak sugdosni az ilyen kisleányok? Mit mosolyognak? Mit nevetnek?

Semmiségeket.
Meg kellett szólítanom.
A megszólítás nem ritka ügy az iskolában; de aztán másodszor meg ne szólítsam aznap! 

– ezt is tudják a gyerekek. Hanem biz, az én Rozimat annyira izgatta a kedves új szomszéd, 
hogy másodszor is meg kellett szólítanom. Azt mondtam neki, hogy a tanítás után maradjon 
az iskolában.

Akkor a mosolygó kék szemek aggódó kék szemekre változtak. Komoly maradt.
Tanítás után kikísértem a kapun a gyerekeket. Egyét sétáltam az udvaron. Aztán visszatér-

tem a fogolyhoz:
Ült a helyén a második padban az első helyen, és félkönyökére támaszkodva aggodalmas 

arccal nézett ki az égre.
Leültem az asztalomhoz, és magam elé szólítottam.
– Gyere ide.
Megállt előttem, és lesütötte a szemét.
Nem szólok azonnal. Jobban beszél énnálam a saját szíve.
Oh, mert az ilyen foltos ruhájú kis teremtésnek is éppen olyan a szíve, mint a bársonyba 

öltözött grófleánykáé. A gyermekarc meg a gyermekszív. Ezt a teremtő egyenlően porciózta 
szét az emberek között.

Milyen finom az arca ennek a kis parasztgyermeknek! Milyen nagy, tiszta kék a szeme! 
Milyen finom vonalú az orrocskája! Milyen hullámos rajzú a kis piros ajaka! S milyen vele 
született bájos a fejének minden mozdulata! Ha véletlenül párizsi házban születik, gyönyörű-
sége volna a szalonoknak.

De haj, az emberi lélek is úgy száll a földre, mint a hópehely! A kegyetlen véletlenség ide-
ejtette őt a részeges Alsó-Kovács hajlékába. A ruhája csak az, ami a nyáron volt: vörös-babos 
kénszínű kartonrékli és színehagyott kék szoknyácska. Csupa folt és varrás. Cipője meg nincs 
is. Nem is volt soha. Nem is lesz soha. A havon is mezítláb fog futni, mint még valami öt 
társa. S így nő fel hajadonná.

De nekem szigorúnak kell lennem, mert a csöndesség az első törvény az iskolában.
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– Mit fogadtál a minap ezen a helyen?
Áll előttem némán, színtelen arccal, szemét lesütötten.
– Jó voltál-e ma? – kérdem megint egy perc múlva.
– Nem – rebegi halványan.
– Megérdemled-e, hogy azon a helyen ülj?
– Nem – suttogja alig hallhatóan.
– Hát holnaptól kezdve mást ültetek oda. Mást. Mert én téged nem szeretlek!
Az arcán nem látszott semmi változás. Én ám tudom, hogy ez a szó úgy szíven csapta őt, 

mintha vasvesszővel sújtottam volna rája.
Eltámolyog.
Mikor kilép az ajtón, föl is emeli künn a kis rongyos kék vászon kötényt a szeméhez.
Másnap nem jött el.
Egy fiúcska, akit elküldtem az anyjához, azzal a hírrel tért vissza, hogy a leánykát reggel, 

mikor iskolába akart jönni, valami kutya belekergette a patakba, s hogy mikorra hazaért, 
a ruha zörgősre fagyott a testén.

Hát mondom, így eszembe jutott a kis Kovács Rozi. És nézem eközben a havazást. Nem 
telik belé negyedóra, már fehér a föld. A virágkórók bundába öltözték. A háztetők fehér pap-
lannal vannak letakarva. A szilvafák olyanok, mint tavasszal, mikor virágoznak.

*
Amióta beteg az a leányka, mindennap elküldök egy gyereket, hogy kérdezze meg a ne-

vemben: hogyan van?
Ma délben a Gál gyerek volt ott. Azzal a hírrel tért vissza, hogy a Rozika már nem tud 

szólni se.
Fogom a kalapomat, botomat. Megyek át a patakon, a falu alsó részén. Az úton találkozom 

Alsó-Kováccsal. Ott támogatja fél vállal a keresztet. A sapkája a hóban, a ködmene nyitva; 
kilátszik a meztelen melle az inge alól.

– Hát kend most is részeg? – kérdem tőle.
Rám emeli zavaros két szemét és néz. De persze nem lát.
– Én? Részeg? – mondja rozsdás hangon. – Inni ittam, de részeg nem vagyok!
– Hiszen alig áll a lábán, szerencsétlen!
– Az se igaz, mer állok! – mondja a mutatóujját fölemelve.
– Nem tudja, hogy beteg a leánya?
– Azt is tudom! – mondja a fejével bután bólintva. – Majd meggyógyítja a jaó Isten!
No, ezzel nem lehet beszélni.
Ahogy a kapuhoz érek, visszapillantok rája. Hát már akkor négykézláb áll a hóban. Bizo-

nyosan a süvegét akarja fölvenni.
A leányka ott fekszik az ablaknál. Egy sokszorosan foltozott kockás kék dunyhával van 

mellig betakarva.
Hanyatt fekszik.
A két keze a dunyhán. A szeme bezárva.
Fekszik mozdulatlanul.
Az anyja ott sírdogál az ágyfejre borulva.
– Ébren van? – kérdezem halkan.
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Az asszony bólint:
– Ébren.
A hangomra a leányka fölnyitja a szemét. Mind a két kezét fölemelve nyújtja felém.
Én aztán összefogom mind a két kezét, és belesimogatom a tenyerembe.
– Rozika – mondom –, megösmersz, ugye?
Szemének egy mély behunyásával jelzi, hogy ismer.
– Tudom, hogy nem tudsz szólni, de majd tudsz, ha meggyógyulsz.
Istenem, a te sok szomorúságod közt nincs a világon semmi se szomorúbb, mint a beteg 

gyermek arca!
– Látod, eljöttem – mondom tovább. – Ha én beteg leszek, eljössz-e te is? Meglátogatod-e 

a tanítódat?
A szeme behunyásával jelzi, hogy eljön.
– A helyeden nem ül ám senki. Nem. Addig, míg fekszel, nem szabad odaülni senkinek. 

Akkor megint te ülsz ott, Rozika. Te ülsz ottan. Csöndes leszel és szófogadó. A te tanítód 
mindig szeret téged.

Szomorú kék szeme könnyesen, boldogan néz reám.

*
Az asszony kikísért a kapuig.
– Ne keseregjen – mondom neki. – Az Isten nem fogja elvenni.
– Egyetlen gyermekem – rebegi a szemét a kötényével törülve. – Az ember most is a kocs-

mában van.
– Már jön hazafelé. Nem lehetne valamit tenni, hogy ne igyék?
– Mindent megpróbáltam. Már szentelt vizet is itattam vele. Nem használt. Aztán lássa, 

mit gyújtok meg, ha meghal ez a kis teremtés? Elitta az ember a nyáron a szentölt gyertyát5, 
mind a kettőt.

*
Estefelé diktálásra írtak a gyerekek, mikor az ablakom alatt nagy lépésekkel a bakter ment 

el. A fején fekete báránybőr süveg, a szájában füstölgő pipa. Ment a templom felé.
Nem tudtam tovább beszélni. Istenes Imrének intettem, hogy diktáljon tovább. A gyerek 

fölkelt, és egyik kezében a könyvet tartva, másik kezével szokása szerint a tarisznyaszíjat fog-
dosva diktálta a szavakat.

Egyszer aztán megcsendül a lélekharang.
Imre elhallgat.
Az iskolán mintha hűs szélfuvalom szállana át.
Mélységes csönd.
És minden gyerek elnyíló szemmel bámul fel énreám.

1898

5    szentölt gyertya: katolikus szertartás keretében megszentelt gyertya, Krisztus-szimbólum, amit a hívő csalá-
dok a házi oltáron lévő Szűz Mária-kép mellé tettek, ez előtt imádkoztak, de az is szokás volt, hogy a haldokló 
kezébe adták, mert a fénye távol tartja a gonoszt
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A láthatatlan ember A láthatatlan ember   
[részlet]

Előszó, amely utószónak is olvasható

Kérdezzétek Konstantinápolyban: ki ismeri Zétát?
Mindenki azt mondja:
– Én is.
És némelyek hozzáteszik:
– Könyvtárosa ő a császárnak, és barátja a jeles Priszkosznak. Bölcs és becsületes ember. 

A szíve arany.
Hát én volnék az a Zéta. S bizony mondom: nem ismer engem senki. Igaz, hogy könyv-

tárosa vagyok a császárnak, és hogy Priszkosz szeret engem, de bölcs ember nem vagyok. 
A becsületem se folt nélkül való. És hát emberszeretetről szólhat-e az olyan, aki ölt?

Öltem. Embert öltem, nem is egyet: százat. Loptam is, csaltam is. Mindezt megírtam 
ebben a könyvemben, mintha gyónnék. A bölcsességemet is megítélhetik ebből, vagyis 
a bolondságomat, amelynél nagyobbat ember még nem követett el ezen a világon.

Azután mondják meg majd ők is, hogy ismertek-e engem. Dehogy ismertek! Az állatok 
ismerik egymást, az ember nem. Még Dzsidzsia sem ismer engem, pedig feleségem és őrző-
angyalom, s nyitva előtte fiókom és szívem egyaránt. De azért nem ismer. Az embernek csak 
az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.

Egy leány tanított erre engem.

1.

Tizenkét esztendős voltam, mikor apám eladott. Rabszolgának. Mint ahogy a csirkét eladják 
vagy az ebkölyket vagy a szamárcsikót. Nem panaszolom: sírva cselekedte.

Trákiában laktunk, a keletrómai birodalomban, és adóért sanyarták. Abban az időben 
kezdték a hunok adóját kihasogatni az emberek bőréből. A világ a hunok nevével volt tele.

– Jönnek a hunok. Hallgass! – ijesztette síró gyermekét az anyja.
– Hunokkal álmodtam – morgott, aki kedvetlenül ébredt.
A szegény trák embernek elhajtották a marháját, hogy a hunok ne őket egyék meg.
Anyám akkoriban került a temetőbe. Hat gyermek maradt a házban meg egy tehén. 

Apámnak nem volt más választása, csak az, hogy vagy engem vigyen a vásárra, vagy a tehenet.
Engem vitt el.
Elhajóztunk Konstantinápolyba. Apám bemeszelte a lábamat, és fölállított a piacon a pal-

lóra, ahol a többi rabszolga is állott.
Volt ott ilyen magamkorú fiú harminc is.
Engem először egy ruhakereskedő kérdezett meg, utána egy zöld selyemkendős öregasz-

szony. Apám tíz aranyat kért értem. Ellegyintették. Nevették.
Azután egy tógás úr jött, büszke, nagy szál ember. Két rabszolga vert neki utat a nép közt. 

Attól az apám csak két aranyat kért. Az úr megadta.
Apám akkor sírva fakadt és megcsókolt:
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– Isten veled! Emlékezzél meg rólam, ha kedvez a szerencse. Mert azért adtalak olcsón 
ennek az úrnak, hogy a szerencsének mindig az útjában légy.

Soha nem láttam többé az én jó édesapámat.
Az úr, aki megvett, nagyméltóságú, barna ember volt. A fejét úgy forgatta, mint a sziklán 

ülő sas. Lábát úgy rakta, mint a trák legény húsvétkor, mikor új saruban megy a templomba.
Maksziminosz volt a neve.
Ahogy hazaérkeztünk, engem először is megfürösztöttek, és szép fehér ingbe öltöztettek. 

A derekamat fekete szíjjal övezték át. Azután Maksziminosz úr magához intett, és bevitt 
a kertjébe.

Három gyermek játszott ott egy platánfa alatt.
– No, itt a rabszolgátok – mondotta Maksziminosz úr –, Teofil a neve.
A gyermekek akkoraformák voltak, mint én. Kettő idősebb valamivel, az egyik fiatalabb. 

Hasonlítottak az apjukra, már amennyire tücsköket lehet egybehasonlítani valami bivallyal.
A tücskök örömmel szemléltek végig. Én is megvidultam – hiszen csak játszópajtásnak 

kellek! Azonban csakhamar megismertem, hogy milyen pajtásnak. Hát olyan pajtásnak, mint 
amilyen pajtás a bárány vagy a kutyakölyök vagy a macskakölyök a vásott emberkölyöknek.

Kiállítottak célba, és citrommal dobáltak.
– Ugorj, no!
Ugrottam. A játék mulatságos volt, míg el nem találtak. Azután már csak nekik volt mu-

latságos. Később már el is bődültem, és lefeküdtem a gyepre. Akkor aztán csalánnal verték a 
lábam meztelenjét. Megbőszültem: rárohantam a legnagyobb fiúra, és úgy löktem egy fának, 
hogy a feje koppant.

A fiúk elképedtek. A legöregebb megfordult és befutott: a nevelőt hívta. Már akkor én is 
éreztem, hogy hibás vagyok valamennyire. De gondoltam, hívjanak bárkit, megmondom, 
hogy hogyan bántak velem a gonoszok!

A nevelő csakhamar ott termett. Amint megértette, mi történt, elmeresztette rám a szemét.
– Uram – sírtam neki –, ezek a fiúk bántottak engem.
– Nem vagy-e rabszolga?! – ordította az arcomba.
Irtózatosan összevert. A házból a többi rabszolga is odafutott. Az egyiknek korbács volt 

a kezében. Az is megvert, de úgy, hogy a vér minden csapásán kiserkedt a bőrömből.
Aznaptól fogva örökös nyaggatás volt a sorsom. Ha talán elfojtom a szenvedéseim kitö-

rését, megunják, de én akkor alig tízesztendős voltam, s abban a korban nem színlel még az 
ember. Nem bírtam mást mutatni, csak a fogam haragos fehérét. Az ellenkezésem mulattatta 
őket. A rabszolga haragszik – milyen kacagtató!

A láncra kötött kutyával ingerkedik így a gyermek.
Azt nem mondhatom, hogy az apjuk és anyjuk előtt is cudarkodtak velem, csak mikor 

magunkban voltunk, vagy ha csak a többi rabszolga látta. Mennyire kivetkőzik a rabszolga az 
emberségéből, ott láttam. Egyik se merte őket megszólni, sőt inkább velük nevettek. Kedves 
mulatságuk volt, hogy bekenték sárral vagy még utálatosabb mocsokkal az arcomat, vagy 
kötelet kötöttek a nyakamba, s hóhérosdit játszottak.

– Akasszuk fel!
A nagyobbik fölhágott a fára, és engem fölfelé húzott. A kisebbik fogta a kezemet hátul. 

A kétségbeesésem és az ordításom volt a mulatságuk.
Vagy azt mondták:
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– Játsszunk vak koldust.
Bekötötték a szememet, és a szökőkúthoz vittek. Háttal állítottak a medencének, s átlöktek 

a vízbe.
Vagy kutyát kötöttek a hátamra, s verték. Az eb a nyakamat és fülemet harapdálta.
Vagy összekötötték a két lábamat, s kényszerítettek, hogy ugrálva járjak. Mikor a rózsabok-

rokhoz érkeztünk, belöktek a tövises bokrok közé.
Vagy mikor tengerparti sétán kísértem őket, bedobták a pálcájukat a tengerbe:
– Hozd ki!
Nekem az nem volt nehéz: úgy úsztam, mint a vidra. Hanem mikor megfordultam, hogy 

kifelé ússzak, kaviccsal dobáltak.
Otthon az ételembe beleköptek, vagy szemetet szórtak belé. Az ágyamba sündisznóbőrt 

rejtettek, a lepedőm alá. A hajamat leöntötték ragasztóval.
És nekem mindezt tűrnöm kellett, mert rabszolga voltam.
Sokszor kértem őket sírva:
– Úrfiak, játsszunk szépen, ne kínozzatok engem. Én sok játékot tudok.
Tudtam is, játszottunk is. De aztán, ha megunták, megint csak az én jajgatásom volt a leg-

érdekesebb játékuk.
Tán tíz napja voltam már ott, mikor egy délben sietve megettem az ebédemet, s elbúj-

tam. A kertben bújtam el. Gondoltam, nem jövök elő, míg csak a tanítójuk nem hívja őket.  
Bebújtam egy sűrű tamariszkuszbokor alá, és elaludtam.

Nem tudom, meddig aludtam ott: valami nagy kínra ébredtem föl. Az egyik lábam égett. 
Gyaluforgácsot tettek a lábam fejére, s meggyújtották. A három fiú szinte sikítozott a nagy 
nevetésben.

Kiugrottam a bokrok alól, s nekik rontottam. Egyiket jobbra, másikat balra löktem. A har-
madikat pofon csaptam, megtépáztam. A három kölyök háromfelé esett, magam is a fűre 
hemperedtem, és sírva nyálazgattam a lábamat.

Az ordításra előfutottak a házbeliek. Az úr a ház erkélyén ült egy vendégével. Ő is lekiáltott 
a kertbe:

– Mi az?
Válaszul az egyik rabszolga megragadott, és odavonszolt az erkély alá.
– Ez a kölyök – mondotta – veri az úrfiakat!
Láttam, mint sárgul el a gőgös nagyúr. Láttam, hogy a vendég iránt való tekintetből mint 

nyeli vissza magába a mérget, s miként int a fejével, hogy vigyenek el. Ebben az intésben 
benne volt az is, hogy megkorbácsoljanak.

– Uram – sírtam a térdemre esve –, tűzzel égették a lábamat!
De a rabszolga elhurcolt.
Akkor annyira megvertek, hogy mozdulni se tudtam. Csak a könnyeim folytak szüntele-

nül.
Talán négy nap is beletellett, mire fölkelhettem, kivánszoroghattam.
Gondoltam: délelőtt van, az úrfiak tanulnak, és ilyenkor nincs a kertben senki. Hát lemen-

tem, és lefeküdtem a gyepre, a napra. Mert a beteg állat szereti a napfényt.
Ahogy ott nyugszom, látom, hogy a kertben az az idegen, kövéres úr sétál, aki az úrral 

akkor az erkélyen beszélgetett.
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Csak egyedül sétált és gondolkodón. Amúgy is olyan fejfájós homlokú ember. A ruhája 
tejfelszínű ünnepi tóga, nem olyan széles szegésű, mint a szenátoroké, de azért olyanféle.

Gondoltam: most már nem kelek föl. Ez nem házbeli, ez nem bánt engem.
A kövéres úr megállt előttem.
– Beteg vagy, kisfiú?
Erre a jóságos hangra megeredt a könnyem.
– Ó, uram – feleltem, mintha csak apámnak panaszkodnék –, igen megvertek. És különö-

sen a kupám fáj, és a hátam is nagyon fáj, és a lábam csupa fájdalom.
S leeresztettem a hátamról az ingemet. Csupa seb volt a testem, és kék-zöld az ütésektől.
S ahogy ő szótlanul nézett, gyermeki bizalommal sírtam a panaszomat tovább:
– Úgy bánnak velem, mint a kutyával, de még rosszabbul. Tüzet raktak a lábamra, aztán 

azon nevettek. Senki se büntette meg őket. Azután, mikor ott feküdtem összeverten az udva-
ron, ők is rám estek, rugdostak, vertek: „Nesze! nesze! Kell pofon? Nesze!” Ó, uram, megha-
lok én itt ebben a házban, érzem, hogy meghalok!

Amint így sírdogálom a keserveimet, egyszer csak ott terem Maksziminosz úr, és üdvözli 
a vendégét.

Az is kezet nyújt és szól:
– Nem adnád el nekem ezt a kis rabszolgát?
– Szíves örömest! – felelt Maksziminosz. – Igen lekötelezel, ha értéktelen kis ajándékom-

nak tekinted.
– No, úgy nem – válaszolta a vendég –, hanem itt egy arany, hogy színe legyen a vételnek.
– Ahogy akarod – felelte Maksziminosz udvariasan.
Darabig a kertben járkáltak még, és beszélgettek. Azután a kövér úr kézen fogott, és elvitt 

magával három-négy utcán át egy kétemeletes kis házba. Csak faház, de szép, s az alsó har-
mada mégis kőből épült.

Azt a napot soha el nem felejtem. S az én jó megmentőm Priszkosz rétor6 volt.
Magányosan élt a ház alsó felében a könyvei és írásai között, csupán egy ősz görög asszony 

volt a gondozója. Az az asszony fölvitt engem a második emeletre. Ágyba fektetett, és olajjal 
kent be fejemtől sarkamig.

Mikor teljesen fölépültem, Priszkosz két öltözet ruhát csináltatott nekem. Az egyik ünne-
pi, gyapjúból szőtt fehér ruha volt, zöld selyemmel szegett. A másik köznapi ruha, közönséges 
vászonból való.

Reggelenkint az asszonynak segítettem a bevásárlásban, azután iskolába mentem. Délután 
a szebbik ruhát öltöttem magamra, és a császári palotába kísértem el a gazdámat. Többnyire 
papirostekercseket vittem utána a hónom alatt. De milyen büszkén vittem!

A gazdám jó ember volt. Néha meg is simogatott, és megveregette az arcomat. Néha tréfá-
ból Zétának nevezett. Aztán, hogy ezt az asszony is hallotta, ő is Zétának hív. Utoljára rajtam 
maradt a Zéta név.

Később, hogy az asszony elöregedett, az én dolgom is megszaporodott. Nekem kellett 
a gazdám ruháit tisztogatnom, a saruit festenem. Én jártam a piacra, a boltba. Az én dolgom 
volt a lámpás megtöltése, a söprés, porolás, mosogatás is. S én minden dolgot szívesen telje-
sítettem.

6    rétor: az ékesszólás tanítója a rómaiaknál
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A gazdám évről évre jobban kedvelt. S különösen azért, hogy a könyveit, iratait érdeklő-
déssel gondoztam, porolgattam, tisztítgattam. A tanítóm figyelmeztette egyszer, hogy valami 
ritka erős a memóriám. Az uram megpróbált: elolvasott előttem két sort Homéroszból. Aztán 
négy sort, aztán hat sort. Elmondtam neki hibátlanul. Magam se tudom, hogy hogyan van, 
de a szavak úgy beleragadnak az elmémbe, hogy amit figyelemmel hallok vagy olvasok, azt 
többé el nem felejtem. Már a harmadik esztendőmben másolásokra fogott.

Nagy javamra vált az. A császári könyvtárban csupa tanult ember másolt. Sok jó tanáccsal 
segítettek azok nekem, s a beszélgetéseikből is sokat tanultam.

Tőlük tudtam meg azt is, hogy a rabszolgának a nyolcadik évi rabsága után szabadsága 
akad. De van olyan rabszolga is, amelyik örökre le van kötve az urához. Én nem tudtam, 
hogy melyik rendbe tartozom, s nem is kívántam elszakadni a gazdámtól. A lefolyt nyolc éven 
igen összeszoktunk. A gazdám akkor már nemcsak a szolgálataimért szeretett, hanem azért 
is, mert filozófiai és történelmi témákról is beszélgethetett velem. Ismertem Platót, Arisz-
totelészt, Hérodotoszt, Plutarkhoszt, Szvetóniuszt, a filozófusokat, grammatikusokat, kicsi-
ben-nagyjában minden tudományt ismertem. A gazdám mindig tőlem kérdezte írás közben 
a helyneveket, a dátumokat, az évszámokat. A császári levéltárban is én lettem lassanként az 
eleven kalendárium7, a földrajzi szótár és a névlajstrom.

Egy reggel különös nekem, hogy a gazdám nem szól. Én szoktam őt beretválni, s én szol-
gáltam be a reggelijét is. Aközben mindig elmondta, mit álmodott, s bár egyikünk se hitt az 
álmok jelentésében, mind a ketten találgattuk, hogy ugyan mit jelent.

Hát mondom: egy kora tavaszi napon nem szól hozzám semmit. Már a reggeli tejet is 
betettem az asztalára, és szokás szerint megkérdeztem:

– Hogy aludtál, uram? Mit álmodtál az éjjel?
De erre se felelt. Néha rám pillantott, és gondolkodó volt a tekintete, szinte szomorú.
Mi lelhette? – tűnődtem magamban. – Hibáztam volna valamiben? Soha nem mulasztot-

tam én el semmit a dolgaimban.
Végre megszólalt:
– Mennyi a pénzünk, Zéta?
– Mint tegnap, uram: hetvenöt szolidus és háromszázhárom szesztercius.
– És a vörös bőrzacskóban?
– Kilencvenhat szolidus, vagyis egyfontnyi aranynál valamivel több.
Az a bőrzacskó külön fülkében rejlett. Egy fából faragott Jézus-fej volt az elfödője.
Arról a zacskóról azt mondta egyszer a gazdám, hogy tartozik egy embernek, azé. A nevét 

nem mondta, és én nem is kérdeztem. A pénzt különben mindig én tartottam számon.
– Add ide a vörös bőrzacskót – intett bágyadtan. – Tégy még hozzá négy aranyat, hogy 

legyen száz.
Odatettem neki a pénzt az asztalra.
Gondolkodva sétált föl és alá a szobában. Én az ajtó mellett álltam, és nyugtalanul vártam: 

mi a hiba a pénzek körül. Akkor már nem volt kövéres, s ha kedvetlenítette valami, mély 
ráncok verődtek amúgy is fejfájósan barázdált homlokára.

7     kalendárium: egy, az év napjait, évfordulókat, ünnepeket, sok esetben olvasmányokat is tartalmazó évkönyv, 
melynek elsődleges feladata az idő múlásának jelzése volt; eleven kalendárium: az, aki az ünnep- és névnapo-
kat emlékezetében tartja



203

GÁRDONYI GÉZA 

Egyszer aztán megáll, és rám néz:
– Zéta fiam, tudod-e, mi nap van ma?
– Szombat – feleltem készségesen –, április harmadika. Ezen a napon alapította Antiókia 

városát Szeleukosz Nikátor. Ezen a napon kezdődött Nagy Heródes fiainak az uralkodása. 
És ezen a napon halt meg némelyek szerint a mi urunk: Jézus.

– Igaz – bólintott rá Priszkosz.
És keresztet vetett magára. Tovább sétálgatott a szobában. Aztán megint megállt.
– Ott van a naplóim között a 440-ik év. Törd fel a pecsétet, és nyiss rá április 3-ra. Olvasd el.
Kivettem a kis iratcsomót. Levertem róla a port. Fölbontottam, és olvastam hangosan:
Reggel a császár hívatott magához. Hosszan tanácskoztunk a margusi békekötésen. A hunok 

királyára ugyan nem kötés, csak ránk, mireánk! Jaj, ennek az országnak, ha az a barbár felénk 
fordítja a lova fejét! Délután Maksziminoszhoz mentem. Ott egy kis rabszolgát találtam. Ember-
telenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil.

A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra.
– Ma nyolc éve ennek – nézett rám Priszkosz nedves szemmel –, szabad vagy.
Mintha mellbe vágtak volna – de angyal kezével.
Csak néztem, nyitogattam a szememet: ébren vagyok-e?
Priszkosz fölvette a bőrzacskót:
– Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatol, magad ura 

lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak köszönsz, akinek akarsz.
A szemem könnybe lábadt.
– Ó, jó uram – rebegtem térdre esve –, ne küldj el engem! Ne adj nekem pénzt! Hadd 

maradjak, ahogyan voltunk!
– Kelj föl – pillogott az öreg elérzékenyülten. – Jól van, no…
Valami szépet akart mondani, láttam a szeméről meg az ajka mozgásáról, de csak mosoly-

gott és pislogott, és a fejét csóválgatta:
– Hát ilyen bolond ember vagy te?
Könnyezve feleltem:
– Neked köszönhetem, uram, hogy kiemeltél az állati sorból! Neked köszönhetem, hogy 

világossága van az értelmemnek. Nem korbáccsal neveltél, hanem jó szívvel. Szép ruhában 
járattál, asztalodhoz ültettél. S nem te tanítottál-e arra, hogy az ember csak a szívével érde-
melheti meg az ember nevet?

Bólogatott:
– Jó, jó, kedves fiam. – Aztán elmosolyodott. – Hát eljössz-e velem a barbárokhoz?
– A barbárokhoz?! – S a szívem eldöbbent: – Átillához?
– Oda ám, a lidérc egye meg! – felelte a fejét csóválva Priszkosz. – Egypár nap múltával 

oda kell utaznunk.
Leült, és maga elé bámult.
– Átillához? – ismételtem, mintha álmodnék.
Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat máskor is küldözte a császár, ahová okos 

ember kellett, de hogyan küldheti a vadak közé?
Azonban csakhamar megvilágosodott nekem a gazdám szava. A minap hun követek érkez-

tek a császárunkhoz, Theodóziuszhoz. Nagy süvegű, rút, barna emberek. Tigrisbőr és párduc-
bőr a hátukon. A képük is olyan, mintha valamikor tigrissel csókolództak volna. De a sok 
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aranylánc úgy ragyogott, zörgött a mellükön, hogy ámulat volt nézni. Voltak valami öten. 
Az uramat minden órában hívatták az udvarhoz, vagy hozzánk szaladgáltak. Hol Krizafiosz 
jött, a kappanember,8 hol Maksziminosz, a császár tanácsosa, hol Vigilász, a császár tolmácsa. 
A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza volna. De a császári palota még in-
kább. A nagyméltóságú urak mindenütt suttogtak-buttogtak, s a szemükben hol aggodalom 
borongott, hol pedig ravaszság csillogott.

A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben Atilla azokat a szökevényeket követel-
te, akik a római birodalomban lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy az Iszter (Duna) 
mellékén ne szántsanak-vessenek a császár népei, mert az a föld az övé, és ahogyan fegyverrel 
szerezte, fegyverrel meg is tartja. Végül az volt a kívánsága, hogy a vásár ne az Iszter partján 
legyen Illíriában, hanem ötnapi járással beljebb: Naiszoszban, a két birodalomnak a határán.

Én is ott álltam a palotában, mikor a hun követek a levelet odanyújtották. Az uram 
mögött álltam, és láttam az udvart sápadt képűnek, míg Vigilász tolmács a levelet mondatról 
mondatra fordította.

A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigilász a levél végére ért, ahol Atilla jó 
egészséget kívánt a császárnak.

Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna ebben gyanítani, de törődtek is ők a szó-
fejtéssel! A fő az, hogy Atilla nem nyergel.

A császár fölemelte a fejét, és szinte alázatosan nézett az öt mord hun követre:
– Van-e még valami izenete őfelségének?
A főkövet, Edekon, egy nyalka bajuszú ember, felvágta a fejét:
– Van. Azt izeni, hogy máskor, ha követeket küldesz hozzá, ne holmi egytógájú fráterek le-

gyenek azok, hanem országod fő-fő jelesei közül valók: szenátorok vagy legalábbis konzulok.
S ahogy a hun szólott, mintha csak ő volna a császár, Theodóziusz meg az Atilla kengyel-

tisztítója.
A császár mindenre nyájasan bólintott, azután rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg 

a válasz készül, kenje őket vajjal.
A válasz napokig készült, s az én jó uramnak ami fekete volt még a hajában, az is megőszült 

belé. Láttam, hogy miket ír, mert hiszen én tisztáztam neki. Ha a betűk mozogni tudnának, 
a  válaszunk betűi térden csúsznának Atilla szeme elé. Gyalázat a neved, alázat! A művelt 
Euró pa hajlong a barbár Ázsia előtt!

A császár alázatosan könyörgött Atillának, hogy ne engedje a népét becsapkodni a római 
birodalomba, meg hogy egy végleges békekötés végett küldje el a fővezérét.

Mindez villámként futott át az emlékezetemen, s kérdem az uramat:
– És kivel mégy, uram, ha szabad tudnom: kit küld a császár? Krizafioszt, ugye?
Priszkosz a fejét rázta:
– Nem, egy jobb képű embert: Maksziminoszt.
Tehát az első gazdámat.
– Követlek, uram, ahová mégy – bókoltam szívem igaz érzésével –, aztán talán nem is 

olyan fekete az a hun, mint amilyennek festik!
– Gondold meg! Most már ha maradsz is, szabad vagy, Zéta: nem rendelkezek veled. 

Gondold meg.

8    kappanember: kiherélt rabszolga
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– Meggondoltam, uram.
– Azok az emberek vért isznak, embervért! A csatában fölhasítják az elesett ember mellét, 

és a fogukkal harapják ki belőle a még dobogó szívet!
Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig irtóztam, ha csak emlegették is. Azonban az 

uramat annyira szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is elmentem volna utána.
– Veled megyek, uram – feleltem –, követlek akár a világ széléig. […]

8.

A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Atilla városába.
Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához. Se templomok, 

se márványpaloták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. A sátorok sokaságából 
csupáncsak két épületcsoport sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll, és fából épült. Tornyok 
is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúk, és olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák 
lakhatják.

– Miféle épületek azok ottan?
– Átillának a háza – felelte, tisztelettel ejtve az Átilla szót a vezetőnk –, a másik, vele szem-

ben, a fővezéré.
A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkállik. Tízezer? százezer? millió? – ki olvas-

hatná meg? A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle nádtetős sárházak, és ember 
nem lakik bennük. Nyáron legalább nem. És széna- és szalmaboglyák és kazlak minden sátor 
körül.

A város szélén egynéhány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyílhegyet vernek 
azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségén töméntelen 
sok ló, ménes, csorda és birkanyáj. Kutyák ostroma. A gyereknép is lépten-nyomon lábatlan-
kodik.

A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló len-
gett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották.

Hol sátorozzunk le?
A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba. Az urak azonban jobbnak vélték, ha kí-

vül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamilyen hun főember.
Megállítottuk hát a szekereket, s csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt.
Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk: mikor fogad?
Lóra ültünk hát hárman: az uram, Rusztikiosz meg én, s mentünk a vezető után.
Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Atillának a városa. Hát azért, mert a sá-

torok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség elöl-hátul. Az elő-
térségen az asszonyok sütnek-főznek, gyermeket dajkálnak; egy tehén, egy-két ló legelész. 
A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Elöl szárítják a ruhát; elöl az edénytartó cölöp 
is, amelynek neve hunul ösztörű. A sátor csak alvóhely, és esőben menedék. Nappal ott ta-
nyáznak a sátor előtt. A gyermekek ott játszanak. A nők és rabok ott dolgoznak. Az öregek 
s betegek szintén a sátor előtt, vadbőrökön vagy a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán 
csoportoznak, mint már előbb is láttuk: lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak be-
szélgetnek, politizálnak, csereberélnek s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat 
rendeznek a fiatalsággal. No meg hát esznek-isznak, de leginkább isznak.
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Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni: mekkora a család. Néha két-három 
sátor áll szorosan egymás mellett. Azok a nagysátorból származott újházasok sátorai. Közös a 
szív, közös a konyha is.

Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. 
A  boglyaforma füstös emberi kasokat négy-öt-hat szögű széles faalkotmányok váltják föl. 
Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy 
az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjeleket látni.

A szimbólum többnyire csak egyes kép: gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más 
efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva: pl. egy 
nyíl vagy egy kosfej vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott tanyáznak Nyilasék, 
amott meg Kosék, emitt Patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem 
mesterség cégére. A varga sarut akaszt ki, a sátormíves keresztbe tett rudat, az ács szekercét, 
a szaggitárius9 vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács 
lópatkót. De nemigen patkoltatják ezek a lovaikat.

A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolga, s a pompa szemet kápráztató.
Nem csoda: ezek az emberek végigrabolták a fél világot!
A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú.
Az egyik odakiált a vezetőmnek:
– Erőt aggyisten, Szarvas!
– És egészséget – feleli Szarvas –, csakhogy látlak!
S kezet nyújtanak, beszélgetnek.
– Ezek – mondja a vezetőnk, mikor továbblovagolunk – most érkeztek haza a kazár há-

borúból.
– Hát te – kérdem – miért nem mentél velük a háborúba?
–- Nem engedtek – feleli a hun –, csak a hitványa ment. A javának itthon kellett maradnia, 

hogy ha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő.
Erre majdnem kilelt bennünket a hideg.
– Hát van ilyen szándéka Átillának?
– Nem mondta. De azért tudjuk. Nincs-e a sarkunk alatt már mind a világ? Még csak 

a római birodalom áll.
– És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsiny ám az, mint a kazár nem-

zetség!
A hun vállat vont.
– Ha kicsi, ha nagy. Az Isten kardja minálunk van. Embernek a kardja nem győzhet azon.
– Micsoda „Isten kardja”?
– Nem tudjátok? Az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordásfiú találta meg. 

Ahányszor nagy háború indul, Átilla azt csatolja fel.
– De mi bizonyítja azt, hogy az csakugyan Istennek a kardja?
– Mi bizonyítja, hogy nem az?
– De hátha nem az?

9    szaggitárius: íjkészítő
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– A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, aminőt emberi kéz nem alkothat. Kék 
lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is égi-
nek bizonyítja.

– Ki az a Káma?
– A mi főpapunk. Az ám a szent ember! Szentebb a ti pápátoknál.
A beszélgetést dudaszó és tárogatók sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt 

a  zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sípos mögötte: 
kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megál-
lította a lovát egy-egy hun előtt. Megkínálta a kulacsából. Aztán továbblovagolt, és nagyokat 
kurjantott.

– Ennek hát jókedve van – mondom a hununknak.
– Bizonyosan rabot adott el – felelte egykedvűen.
A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek. S hogy a szé-

les főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenfelé lombokkal díszítik, 
az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is 
nyögve húzta volna. A fákat leásták-állították az út mellé. És a levegő illatos volt az ázott föld 
szagától és a lombok szagától is.

– Szittya uram – szólok a vezetőnek –, micsoda ünnep készül?
– Átilla jön meg – felelte –, déltájt.
És a bajuszán pödört.
– Szittya különben az öregapád. Azok a szittyák amott, akik a széles hátú lovakon beszél-

getnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen.
Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, 

hanem nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja:
– Besenyő vagyok.
Másik azt mondja:
– Hun vagyok.
Hol hun, hol kun – egy nekik.
A többi mondja:
– Magyar vagyok.
– Kozár vagyok.
– Avar vagyok.
Hanem azért egy nép ez.
Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remeke az ácsművészetnek 

és a faragóművészetnek. Az Atilláé valamivel díszesebb, és csak messziről egy. Közelről csak 
házcsoport. A középső a királyé. A mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, 
raboké.

Állnak távolabb hosszú, dísztelen házak is. Azok az istállók. Külön a király istállója, külön 
a feleségeié, és külön a többié.

Valami harminc ház az összesen, s húsz közüle úri.
Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép 

alkotás, csupa apró, kerek ablak, az is mind magasan, és persze csak üres lyukablak, de mégis 
kőház! Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akko-
rát se, mint az öklöm.
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A későbbi napokban tudtuk meg, hogy a kőház fürdő, s hogy azt egy Szirmiumba való 
rabszolga építette. A követ messziről hordták oda szekereken.

A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kereklik, hogy talán lóversenyeket 
is rendeznek rajta. A téren nincs egyéb, csak egy vén hársfa, s alatta egy nagy négyszögletű, 
vörhenyes kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később 
tudtam meg, hogy oltár az.

A tér másik sarkán gémeskút áll. Onnan keletre nézve, széles utca nyílik. Le lehet rajta látni 
egy fűzfaerdőig. Később tudtam meg, hogy a Tisza folyik ottan.

A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami ötven előkelő hun ifjúnak 
magyarázott valamit.

Az ifjak pompás díszesen voltak öltözve. A ruhájuk csupa lengő-lobogó fehér selyem. 
Csak a derekukon volt piros vagy kék vagy sárga mellény, de az is elöl csupa aranygomb. 
A lovuk fején fátyoldíszek lengenek.

Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködtek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az 
elvégezte a mondanivalóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarból.

A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke mása Csáthnak. Hiszen bátyja is. Csakhogy 
valamivel kisebb termetű, s az arca barátságosabb.

Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le. Mert tiszteletünk 
jeléül le akartunk szállni a lovunkról.

– Már értesültem rólatok – mondta, kezet nyújtva gazdámnak. Szálljatok hozzám, és le-
gyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom. A király délre itt lesz, és nekem 
kell fogadnom.

Ő már királynak mondta Atillát.
Minden szavát megértettem. Akár én tolmácsolhattam volna Rusztikiosz helyett.
De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam Csáthé-

kat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről.
A belső szolgák is ott serénykednek. A barna rableányka az emeletre kiált:
– Csobajcsi! Gyere már!
Emőkét is láttam. Akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négykézláb állt a ló mellé. 

Arra lépett. Aztán megveregette a paripája pofáját, s belebegett a házba. […]

63.

A tavasz abban az évben korán érkezett.
Már február végén kéklett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövet-

séges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Al-Duna mellett 
várják Atillát.

Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Atilla csillaga 
a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ 
egészen.

Hallottuk, hogy Marciánusz is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Atilla elé a koronáját. 
Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik.

Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Atilla Konstantinápolyba teszi át a székét. 
Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek.
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Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Atilla talán már másnap indul, s ma-
gával viszi az új asszonyt is.

Hát egy tavaszi napon az is megtörtént.
A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg máglya égett. Fehér lovat áldoztak, 

és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és 
bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú és daloltak 
a lantosok.

Atilla palotájába ezer vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Ter-
jedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból fara-
gott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták. De csak 
a férfiszobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfiszobrokban is csak a takar-
takat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany- és ezüstkandeláberek ragyogtak 
oldalt. Az asztalon ezer teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott 
hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi10 volt annak a tartalma.

Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendez-
tek a hunok – azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, 
görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva 
utánozta a főurakat: nagyhasú Eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán; Csáthot, 
amint a bajuszát húzogatva kevélykedik; bikafejű Mácsát, amint a fejét lógatva részegen lova-
gol; Urkont, amint nagy macskaszemeit meregetve kiáltja:

– Előre! Vissza! Hők-hők!
Én már ismertem ezeket a tréfákat, maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép 

először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Atilla városában.
Aztán mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt 

Atilla palotája elé, s látni kívánta a királyt.
A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött, koszorús fejű új asszonnyal 

együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők 
a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon.

Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje 
emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurokfáklyát, és üvöltöttem 
a hunokkal:

– Éljen Átilla! Áldás!
Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, 

örökös királyom!
A nép aztán, hogy Atilla visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én Csáthék 

elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányérdobot.
Amint ott állok, megpillantom a csoportban Csáthék cselédségét s köztük Dzsidzsiát.  

A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította.
Meglepett annak a leánynak a szépsége.

10     Lacrimae Christi: Krisztus könnyei nevű zamatos nápolyi bor, amelyet a Vezúv lejtőin termett szőlőből készí-
tenek



210

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

Mi volt ő, mikor először láttam: füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden 
piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús. Keze, lába formás. Csak bele-
ütődött a szemem, és elámult rajta.

Uzura megpillant. Int, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen.
A kvád táncos akkor kezdte a fáklyatáncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen 

ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen kígyóztatta a teste kö-
rül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, 
s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt.

– Gyerünk másfelé! – kiáltotta Uzura.
S karon kapta Rába asszonyt. Ragadta magával. – Gyerünk!
Ladó is karon fogta Gyöngyit.
Nekem Dzsidzsia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban.
Ők, szegények ritkán szabadulhattak hazulról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, 

valamennyien otthagyták.
Sétáltunk a fényben, vigalomban. Meg-megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, 

mint pörgetik a telt képű hun menyecskéket a fiatalok.
– Tyuhaj!
Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, 

hogy az itáliai síkságon Atilla sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs.
„Hát legyen – mondta a fővezér –, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet.”
Aznap estére hegy keletkezett ottan.
Továbbsétálunk.
Egyszer azt érzem, hogy Dzsidzsia karja remeg.
– Fázol talán? – kérdem gyöngédeden.
Mert tavasz elején voltunk még akkor.
– Nem – felelte.
S boldogan nézett reám.
– Mily szép vagy, Dzsidzsia! – bámultam reá. – Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néz-

telek?
Elpirosodva, mosolyogva vont vállat:
– Mi haszna vagyok szép – rebegte –, nem ér az nekem semmit.
– Nono, sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál 

effélét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is.
És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás.
Hallgattunk.
Ha Emőke nem volna a világon – gondoltam –, ez a leány éppen jó lenne énnekem.
De ez csak átszálló gondolat volt. Mikorra hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el 

tőlük. A következő nap reménysugarai villogtak már a lelkemben; holnap! Nekem is érkezik 
végre ünnepem! Ragyogó, nagy, szép ünnepem!

Későn keltem. De a ravótársaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosz-
nak a szobája mellett. Az valamivel különb volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményí-
tőszag helyett gubacsszag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették: min-
denféle olajfestmények, merev arcú szentek és telt képű, komoly angyalok. Nem is tudom, 
minek hozták el a hunok: nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek.
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– Gyenge a vásznuk – mondták megvetően.
Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós 

kérdéseit, hogy mit várhatok Atillától?
Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Atilla az úri rabjait, 

hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. 
Ritka az, aki hazamegy. Az a kézszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja 
a rabot Atilla mellett.

No, hát nekem is idenyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azontúl?
Hátha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen 

nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont: sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra 
is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg? Nem, erre most nem szólít, majd csak 
a hadjárat után. Akkor már én is tíz embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják.

Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes bor-
zongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az 
esküvője napjára virrad. A sarumra az aranysarkantyút csatoltam. A hajamat illatos vízzel 
locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem.

Az ég kissé felhős volt. A levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenkint szólt 
a zene.

A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fő-
vezér kék bársonysüvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám: araszos bajuszát so-
dorgatta. Ott állt a Szabad-Görög: kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg Barczának a bor-
harmatot. Ott állt Oresztész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, 
Kászon, Upor: valami ötven főember, apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy 
beléphessenek a terembe.

S az udvaron tehenek bőgtek, és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok: hét fehér 
tehén, valamennyi aranyozott szarvú, hét fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű; hét 
bárány; hét fehér kecske, azok szarva is aranyozott; hét fehér tyúk, hét fehér páva, hét fehér 
galamb, hét fehér daru – no, sok mindenféle hét fehér.

A folyosóajtó már nyitva volt, s ott állt négy álmos testőr. Beljebb a folyosó homályá-
ban Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éjten át ott őrködött, s tisztségéhez 
illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Atillának.

Szabad-Görög megszólított:
– No, fiú, mennyiért adod el a mai napodat?
– Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya 

nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem 
kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát s ráadásul 
a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen.

Szabad-Görög nevetett:
– Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a?
– Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat, és zsákokban az ég 

minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok.
Nevetett:
– Ezt mégúgy sem értem.
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A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdez-
te, hogy a király fölébredt-e már? Kezet fogott egynéhány úrral, s ivott Kamocsának a csuto-
rájából.

– Miért hoztad el a kürtödet? – kérdezte Vacsar. – Csak nem gondolod tán, hogy máma 
indulunk?

– Atillától kitelik – felelte Kászon –, az idő korán kinyílt.
A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs 

a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek:
– A fővezért… – S fuldoklik, rázza a kezét: – A fővezér!… Fussatok a fővezérhez!…  

A főpaphoz!… Az orvosokhoz!…
Mi csak eldermedtünk.
A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem 

látja.
– Mi baj? – képedeznek az urak.
Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak. Az öklét a homlokára 

csapja:
– Jaj, jaj nekünk! – kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától.
A fővezér vállon ragadja:
– Itt vagyok: mi történt?
– Meghalt! – szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve 

szakadt volna ki a száján.
Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki 

az, aki meghalt? – senki se merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem 
hittünk a fülünknek.

Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfojtó álomban rebegné:
– Megölték…
– Nem tudok semmit – hörögte Edekon –, az asszony sikoltott, és én berohantam. Átil-

la… ott fekszik… hanyatt… Kiáltok neki: Uram!… Rázom…, nem felel…
S az ember a falnak dőlve zokog.
Megindultunk, mint az alvajárók: szótlanul, szinte tolongva, be az ajtón, végig a homályos 

folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Atilla hálószobája van. De ez olyan gépiesen, némán 
történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna.

Ajtó nincs a szobán, csak egy kék selyemkárpit, vastag, földig omló.
Az urak sápadtan tolongnak be. Engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó ki-

tárul. Valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel 
zilált hajjal, fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik 
Atilla hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszapszín sárgán. Félig nyílt szája mintha véres 
volna.

– Uram! – rebegi reszkető hangon Mácsa.
– Uram! – kiáltja a fővezér is, megrázva Atilla vállát. – Uram! – kiáltja, mint ahogy Krisztus 

kiálthatta Lázárt a sír előtt.
S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
– Meghalt! Meghalt! – susogják eldermedten körülöttem.
– Megölték! Megmérgezték! – ordítja az öreg Barcza.
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S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
– Te ölted meg!
A nő sikoltva taszítja el a kezét s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hang-

ra összerázkódott. Az arca mint az őrülté.
Barcza is rázza a királyt:
– Átilla! – sírja öregesen, apásan – Átilla!
A király keze a takarón van.
Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír:
– Meghalt.
Minden arc könnytől nedves már. A fővezér a falhoz borulva zokog:
– Ó, jó uram! Én jó királyom!
– Végünk! – zokogja egy hang.
Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott, mind sírt csukladozó zokogással.
– Jaj már neked, szegény hun nemzet! – kiáltotta az öreg Barcza.
Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolong-

tak befelé, kifelé.
A toronylépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak.
A palota körül csend van még. A távolban valami három helyen szól a zene. A napfény 

a felhőkből kisütött, és megvilágította a város felét, a sátorok aranyos csúcsait, a paloták réz-
tetőit.

A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét. A zene elhalkul a távolban. Valami fojtó 
csend ül a város fölé.

Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől. Férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek 
a lovak mellett futva. Egyre többen-többen, a palotáknál már özönlő sokaság – halk zúgás 
a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi 
vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remegteti.

Úgy érzem, mintha összeszakadt volna föld és ég. A levegő fojtó, mint zivatar előtt. Valami 
késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre, ne lássak, ne halljak semmit!

Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika király-
asszony, sikoltozva a haját tépve, Atilla szobája felé.

– Megölték! Megölték! – sikoltozza.
A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi. A süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint 

a fal.
Aztán a többi asszony jön és a többi gyerek.
– Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást – mondom Balassa testőrnek –, eressz ki.
– Ki ölte volna meg? – szólt a testőr könnyes szemmel. –  Nem járt itt kívülünk senki.
Aztán a papok jöttek és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Atillát, s hogy 

megint a görög udvar a bűnös. A népet düh és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok ne-
gyedóra múlván kijöttek, s azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt 
meg, mint Buda.

Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, s a népnek bús morajlása rá a felelet.
A tornácon a főurak sírnak. Csáth előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele. Az arcába 

is beledöfi. Jajgat. A földre ül s eldől.
– Vége itt mindennek! Még az Istennek is!
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Kászon megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, 
Atilla aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára.

Kászon elfordul. Leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz 
olyan erővel, hogy ezer darabra törik széjjel.

 
64.

Délután már ott feküdt Atilla a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete 
selyemsátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa.

A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan Káma megkérdezte az el-
költözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Atillát.

– Tegyétek őt hármas koporsóba – ez volt a felelet. – Az első koporsó legyen arany, mint 
a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az 
üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen 
acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas.

Míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éjten át azon tanácskoztak, hogy hova 
temessék el Atillát? Mert vándornemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, 
s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szö-
vetséges nép közül tolvajhad kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván 
megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből.

Az öreg Káma válaszolt az égi sugallat szerint:
– A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen, a keskenyebbik mederből térítsétek el a vi-

zet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. 
Azután ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emléke-
zet, az iszap is belepi a koporsót: senki se tudja majd, hol van Atilla eltemetve.

Százezer ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesz-
tették el a Tisza-ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már meg volt ásva 
a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja.

Beszórták az alját virággal, falombbal.
Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Atillát még egyszer fölemelték, hogy min-

denki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették 
a kardját, íját, aranyos lándzsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt.

Énvelem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók 
között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. 
Hátratekintek: Dzsidzsia.

– Mit akarsz?
– Jer.
Véltem, hogy Emőke izent valamit. Mentem bágyadtan, érzéstelenül, mint valami ónember.
Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki.
Félrevon a fal mellé, a sötétségbe.
És sugdos rejtelmesen:
– Arra kérlek: ne menj el a temetésre.
Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített.
– Miért?
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– Csak. Kérlek, esedezek. Ezt az egyet tedd meg!
– De miért? Az okát mondd.
– Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Átilla lóháton száll a felhők között 

egy kis csapat emberrel: véres lovak és véres emberek… Te is köztük voltál.
– Ugyan, eredj a pokolba! – förmedtem rá.
Letérdelt, és átkarolta a lábamat:
– Ne menj el, Zéta! Ne menj el! Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, 

kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám és kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked 
az ablakból. Fölvetted a rózsát és megcsókoltad. Azt gondoltam: az én szívem az a rózsa…

A vér a fejembe futott:
– Te adtad azt a rózsát?
– Haragszol érte? Rosszat tettem vele? Nem akartam. Bocsáss meg. Utadban többé nem 

leszek. De ne menj el a temetésre.
Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok 

vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba 
leány! Mit tudja ez, hogy mit cselekedett?

– Nyugodj meg – feleltem –, én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél és bi-
zonyára okosabb is.

S otthagytam.
Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobá-

jukat a temetésig. Valami negyven név volt a vesszőn. Az enyém is. A három velem lakó rab 
ravóé is.

Egy órával később Ména-Ságh lépett be a szobánkba. Két táltos-szolga jött utána. Az egyik 
ruhafélét hozott, a másik fáklyákat.

– Emberek – rendelkezett zordonan –, a temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. 
A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Mikor a koporsót levisszük 
a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe 
a ruhába vagytok öltözve. S úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik.

– Amint parancsolod, uram.
Elmegy.
Nézzük a ruhát: vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. 

De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk.
Alig lép el Ména-Ságh, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban. Fölveti a fekete 

fátyolt: Emőke.
Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól:
– Menjetek ki!
A rabok kimennek. Én csak ámuldozok. Mintha egy gyászba öltözött márványszobor álla-

na előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő.
– Zéta – mondja rekedten, halkan –, látom, már megvan a gyászruhád.
– Éppen most hozták.
– Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, 

öltözz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. 
– S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta: – Míg ide nem jövök.

Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem – szólani nem mertem.
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Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták 
a feketéket. A többi a ménesben maradt.

Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar? Talán Dzsidzsia beszélt neki is? 
De milyen kísértetiesen fehér volt az arca. A mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme minden-
kinek vörös. Az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges.

Délután négy óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra 
öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk.

Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak:
– Az övem bent maradt. Csak menjetek.
Öt minutumig se várakoztam: megnyílt az ajtó és belebbent a leány.
Megállt. Nézett.
– Te vagy?
– Én vagyok. Parancsolj.
– Vesd le azt a gyászruhát, és add reám! Gyorsan!
Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja 

leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék.
– Kisasszonyom – rebegtem aggódva.
– Csitt, egy szót se!
– Kisasszonyom…
Már akkor levetettem a zsákruhát, s a karomon tartottam, de elijesztett a szemének ónos 

nézése.
– Add rám – susogta.
– De kérlek…
– Szeretsz engem?
– Ó, istenem…
– Hát akkor add rám… Nem: várj előbb… Csókolj meg… Megérdemled… Tudom, mit 

szenvedtél… Tudom, én tudom mi az a…
És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc. De akkor… Hideg volt a szá-

ja, mintha halottat csókoltam volna meg.
– Ne kérdezz semmit – susogta –, ne szólj semmit.
Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát.
Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is 

letépte és eldobta.
S kilibbent, mint az árnyék.
Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem. Ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy 

ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsálltam, hogy a fáklyások közé 
áll. Nem értettem.

Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép fel-felzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása 
a papnak a hun istenhez.

És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben.
Mégis hát miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók, és kis füstből 

nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki Emőkét: talán az anyja, talán valamelyik 
királyné? Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés 
fellázadt: azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt.



217

GÁRDONYI GÉZA 

Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. 
Amit Emőke kíván, az nekem parancs.

Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Odatettem a tűt is. Majd holnap 
visszaviszem.

Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Györhe táltos állt. Vérrel behintett gyolcs 
lepedő volt rajta; a feje meztelenre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt 
öltözve. Az öreg vak Káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús em-
bererdő fojtott csendben hallgatta Györhe táltos mély hangú énekét, amint Atilla nevében 
a nép felé fordulva búcsúzott:

– Nem volt e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis 
elhagyom az én hű népemet!

A visszafojtott sírás halk morajlása következett. A szemekből patakzott a könny.
A táltos folytatta:

Ki mindig a halál birodalmát jártam,
szembe őt magammal soha nem találtam,
orvul vont rám íjat, amikor aludtam,
s fejemet szép mátkám szívére hajtottam.
Az Isten áldjon meg, Rika feleségem,
hadak ölén álmom, itthon üdvösségem,
két aranyalmámnak gyümölcstermö fája,
királyi palotám szomorú virága.

Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra. 
És hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is: Csaba és Aladár.

A táltos így folytatta:

Utoljára szólok kis Csaba virágom,
te legkedvesebbem ezen a világon,
nem nézel mosolygó szemmel többé reám:
nem mondhatod többé ezt az egy szót: atyám.
De ahányszor baj ér, nézz föl az egekre:
villám lobog ottan – a te atyád lelke.

A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Atillát a többi fiaitól 
is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot 
kedves oroszlánjának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek 
kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyet-
értést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött:

Isten veled szép föld: Tisza, Maros tája,
legvitézebb népem örökös hazája.
Testem már földanyánk kebelébe megyen,
lelkem csillagok közt száguld ez éjjelen!
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Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta:
– Ó, jaj nekünk! A mi napunk leesett az égről! Déli magasságban ragyogó szép napunk 

leesett!
– Leesett a mi napunk! – zúgta a nép sírva.
Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé:
– Miért hagytál el bennünket, Átilla? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban sze-

retnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világban sehol! Miért hagytál el 
bennünket, Átilla?

A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az 
arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni a köznapi sírás könnyei nem méltók.

Iddár folytatta:
– Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmoz-

dult a hüvelyében. Láng lövellt az erekbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mond-
ták: „Nézd, itt megy Átilla!”

És a folytonos zokogás közt folytatta:
– Átilla! Átilla! te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha, te vagy most a mi 

fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha! A te neved volt a mi büszkeségünk, a mi mesz-
sze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk!

Elcsuklott, s küzdött a sírással, mígnem folytathatta:
– Voltak királyok ezen a világon híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, 

mint te, Átilla!
– Ilyen király nem volt! – ismételte az ezernyi ezer ember zokogása.
– És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál.
– Nem lesz ilyen több! – ismételte a nép.
– A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Átilla, 

a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait: te elviszed magaddal a hunok dicsőségét!
– Vége a hun népnek! – bődült el a fővezér.
A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta:
– Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt e földi világon! Hogy bírod 

elhagyni aranysátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet! Ó, hogy kiesett 
a  kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet!

Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan őrjöngés fogta el, hogy a vér patakzott 
az arcukból. A karjukat és mellüket is hasogatták már.

A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszé-
dült, és elesett a koporsó mellett.

A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a tizenkét fekete ló megindult a Tisza felé.
Elöl vezették Villámot, Atilla legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borí-

tottan. A ló után tizennégy koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a pa-
pok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal éne-
kelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan. 
S valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam.

A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Atilla fiai, a főurak, a főtisztek, 
a hun mágnások mind hajadonfőtt, megtépett ruhában.



219

GÁRDONYI GÉZA 

A koporsó mellett kétoldalt a testőrök ballagtak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfá-
tyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett 
megismerni a vértől.

Időnként dobok döbörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott:
– Átilla! jó királyom!
Olyankor végigzúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte.
Irtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. 

A hunok egybekeverten özönlöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. 
Gepidák, szarmaták, ugorok, háromnapi lójárásnyiról minden nép odasereglett. Azok már 
lóháton kísérték végeláthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, 
mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika vagy fekete szövet sötétí-
tette a színüket.

Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gon-
doltam: odafurakodok, s megkeresem Emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje 
a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az 
arcokat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált: Emőke elveszett közöttük.

Ha közéjük megyek – gondoltam –, megismerem őt: senkinek nincs olyan finom fehér 
keze, mint őneki. Száz kéz között is megismerném egy pillantással.

Vissza kellett fordulnom: fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát 
viszen. Azért is temetik este, hogy a sír helye megtalálhatatlan maradjon.

Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi 
fáklyát. De egyet se találtam, egy csutakot se találtam.

Eközben a temetési menet előrehaladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakod-
tam előbbre és előbbre: a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen 
volt áthatolnom rajta.

Eközben leszállt a nap, s bíbor-arannyal borította be a felhőket.
Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk.
Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam.
Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Azután meg arra gondoltam, hogy nem 

megyek tovább: minek töressem-tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök 
közelében menjek, úgyse láthatom, hogyan helyezik Atillát a sírba.

Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet továbbvonulását.
Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet s a Tisza egyik 

medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre.
Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. 

Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem 
látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töméntelen. Mintha egy táborba szállott 
volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Atillát a sírjába.

A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyász-
énekeket, a tompa dobpergést. Aztán kis időre csend következett: talán a táltosok imád-
koztak.

Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalog ment főurak és királynék 
lovát vitték.
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Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel 
a táborban alvásra szólították a sereget.

Aludj, Átilla! Jó éjszakát!
Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsák-gátat 

bontották meg: ráeresztették a vizet a sírra.
A fáklyák fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el: mindenki beledobta a Tiszába.
S a nép megindult némán visszafelé.
Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem: megvárom Emőkét. De mégis 

vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan 
belém ütközött.

A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt.
Ő is megállt a fa alatt, és beszélgetett néhány társával.
– A lovat – mondja – nem kellett volna úgy hagyni.
– Nem is hagyták – felelt egy másik hang.
– De úgy hagyták.
Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Atilla lovát leszúrták a sír-

nál, s a koporsó mellé fektették.
Rendjén valónak tudtam. Minden hunt így temetnek el: fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, 

a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, fölkel. 
A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé.

De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet: nem látok 
egyet se. Már a királynék és királyfiak jődögélnek vissza: a nők lóháton ülnek, s vezeti a lo-
vukat egy-egy csatlós.

A főurakat is megismerem.
S hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak: veszekednek, disputálnak.
– A kard Aladárt illeti!
– Csabát jelölte ki még életében!
– Csaba gyerök még! A hun népet gyerökre bízni nem lehet!
– Ott a fővezér!
S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik.
Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan 

hátramaradtak, leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. 
De akkor is itt kellene már lenniük.

Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló, 
alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íjcsúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot 
megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír.

– Tenyejet…
Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek.
Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire Emőkével.
Hiába: nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák 

közé, s Emőke a királynékhoz csatlakozott.
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65.

Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya 
körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is.

Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Atilla vitézségét. Sokszor el-
mondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép.

Rakott tűz is lobogott néhol: jóspapok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben.
A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fáklya csak tél-túl világítja11 

meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fáklya égett minden bejárat-
nál és rőzsetűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa.

A tér most sötét és sötétek a paloták is.
Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. 

Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes 
vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt és egy tányér 
elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott: az övé volt az a teríték.

Véltem, hogy Atilla tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tud-
ták: ki adja a tort? A nemzet adja? Atillának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga 
volt minden. A család adja? A család talán zavargástól tartott.

De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult 
belé. Atilla trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Atilla kardját fölvegye? Ez a kérdés 
foglalta el mindenki lelkét, nem a tor.

Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon; bementem a palota mögé a szállásomra.
A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok: semmi hortyogás. No, senki. Bizonyára kint 

vannak a társaim is a beszélgető csoportokban.
Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak-keltek, dobogtak, 

beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantosének.
No, nem lehet aludnom. Felöltöztem és kimentem.
A téren az öreg Almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság 

hallgatta búsan.
Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök.
Rám mereszti a szemét, mint a kísértetlátó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy 

mi lelte?
– Hát te? – böffen rám végre. – Itt vagy?
– Itt – felelem csodálkozva a kérdésen.
Valamit hebegett aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda: 

magukkal vonták.
– Csaba a király! – hangzott egy csoport ordítása a távolból.
Hátramegyek az istállóba: megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek 

a  nép közé.
Álmod énekel:

Tetemeit tettük hármas koporsóba.
Így vittük föld alá, föld alá, víz alá.

11   tél-túl világítja: csak néhol; elszórtan itt-ott; néhány helyen (népies)
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Íjak húrja pendül; nyílvesszők suhognak:
hű szolgáid ottan körüléd borulnak.

Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom 
Istene, mi történt?

A lantos a jobbját terjengetve folytatja:

Tisza árja indul lassú zuhogással.
Elborítja a sírt csillogó hullámmal.
Fáklyák elalusznak, csillagok lehullnak.
Kedves hű szolgáid körüléd borulnak.
Fekete sötétség hun nemzetre támad,
feketébb sötétség szívünkben a bánat.

Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom.
– Mit beszél ez a szolgákról? – hörgöm szinte fuldokolva.
Meghökken. A szemét mereszti rám.
– Nem voltál ott?
– Nem.
– Hogyan lehet az?
– Parancsolatra. Mit beszél ez a lantos? Nem értem.
– A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilazták minden kedves szolgáját? De  

hát te…
– Akik a gyászi zsákban voltak?!
– Azokat is.
Csak eltántorodtam, mint akit ólmos fütykössel sújtanak fejbe.
Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám? Ki ment el mellettem? 

Ki szólított meg, vagy ki lökött meg? Volt úgy, hogy leültem, és Emőkét jajgattam, aztán 
megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza part-
ján, ahova Atillát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó 
vízre.

S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd-bús női hang:
– Zéta!
Fölemelem a fejemet: Dzsidzsia áll mellettem. Sápadt és szomorú.
– Menekülj – rebegi –, menekülj! A városban irtózatos a vérengzés.
Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, aminőt 

a katalauni mezőn hallottam.
– A nép két pártra szakadt! – rebegi tovább Dzsidzsia. – Egymást öli a hun. A paloták 

körül. Menekülj! Ebből a pokolból!…
S ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan.
(Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal! Mindig mellettem lengett a te szárnyad, 

s mégis csak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az 
engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt? És én mégsem láttalak. Az én sze-
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mem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel, 
a Tisza fenekén. Most látom csak őt, most, amikor már nem látom.)

Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét:
– Dzsidzsia.
– Menekülj, Zéta! Menekülj!
– Velem jössz-e?
A feje alázatosan lekókadt:
– Ha megengeded.
Csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bí-

borszín lángtengerben. Mintha nyugat felől is hajnalodna.

És elindultunk.
1902
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VAJDA JÁNOS VAJDA JÁNOS 
(1827–1897)

 Húsz év múlva Húsz év múlva 

  Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen…

1876

 A virrasztók 

  Itt a nagy halott előttünk,
Kiterítve mereven.
A hideg, a téli éjben,
Csillagoltó sötétségben
Mi vagyunk még éberen.

A sirásban elfáradt már
Valamennyi jó rokon.
Talán mi se volnánk ébren,
Hanem mert a torban, éhen,
Rágódunk a csontokon.

A csontokon sem rágódnánk,
De hát – ez a kenyerünk.
Nem maradt ránk dús örökség;
Fizet minket a nemzetség,
Ha sírunk, énekelünk.
 
Már maholnap ez se kell majd.
„Elég volt a gyász, a dal.
Ami megholt, föl nem támad.
Haszontalan minden bánat!
Haj rá étel, dal, ital!”

 
Ilyen szelet hallunk is már.
Ki legtöbbet örökölt,
Annak van a legjobb kedve;
Ott van a mult elfeledve,
És eladva az a föld,
 
Hol pihennek a nagy ősök,
Kik szerezték vérökön
Azt is, amin ők mulatnak…
Idegenek jól aratnak
Vérben ázott térökön.
 
Ők alusznak szépen, mélyen;
Ébren már csak mi vagyunk.
Ők alusznak s nem álmodnak;
Mi virrasztunk ébren, haj csak
Ébren is mi – álmodunk.
 
Álmodunk mi hihetetlent,
El se merjük mondani.
A holt szeme félig nyitva;
Hátha meg nem volna halva,
S lehetne még valami…
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A nagy tenger éjszakába
Ki-kinézünk olykoron.
Mert nem tudjuk, hány az óra,
Hallgatunk a kakasszóra,
Merengünk egy csillagon,
 
Jó reménnyel, vak reménnyel,
Hogy ha megvirradna már!
De a hajnal csak nem pirkad,
S amit látunk, az se csillag:
Bolygó fény, vagy fénybogár!

 

És csak oly csöndes ne volna!
De ez úgy fojt, úgy ijeszt…
Dalunk is már egyre fárad,
Alig ad még bátorságot…
Égen földön semmi nesz…
 
Szempillánk is csuklik immár…
S ha az álom elnyomott,
S mi is alszunk, boldog Isten!
Akkor aztán késő minden –
Mozdulhat a tetszhalott!…

 Az üstökös 

  Az égen fényes üstökös; uszálya
Az ég felétől le a földre ér.
Mondják, ez ama „nagy”, melynek pályája
Egyenes; vissza hát sohase tér.

Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe nem tud, nem akar, hát
Örökké társtalan, boldogtalan!

Imádja más a változékony holdat,
A kacéran keringő csillagot;
Fenséges Niobéja1 az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok.

Szomoru csillag, életátkom képe,
Sugár ecset, mely festi végzetem,
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe,
Te mindenütt egyetlen, idegen!…

1882

1    Niobé: thébai királyné; tizennégy gyermeket szült, hét fiút és hét leányt; egyszer Létó elé helyezte magát, 
mivel Létónak csak két gyermeke született; Létó ezt elpanaszolta gyermekeinek, Apollónnak és Artemisznek, 
akik lenyilazták Niobé gyermekeit; az anya fájdalmában kővé vált, de még utána is könnyezett

1857
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Hát ne fordulj vak hevedben
A világ és rendje ellen…
Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde;
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki sohajtoz, ki mulat.
A világ csak – hangulat.

1883

REVICZKY GYULA 
(1855–1889)

 Magamról 

  Rossznak mondod a világot,
Dőresége bosszuságod;
Siratod az élet álmát,
Földi gondok durva jármát;
Felpanaszlod lázban égve:
Bölcs elméje, jók erénye
S fényt sugárzó lángod, ég,
Csak hiúság, búborék.
 
Óh, pedig hány perczed, órád
Volt, midőn e sujtoló vád
Könnyeidben elviharzott
S kiderült rá szíved, arczod.
Gyönyörűség volt az élet,
Megáldottad születésed’;
Rózsák közt jársz, azt hivéd,
S mi okozta? … Semmiség!
 
Nem tudod, mi nyomja szíved’,
Semmiségek üdvezítnek.
Hogy jön, nem tudod, csak érzed,
Hogy e bűnös-bűvös élet,
Mely ma szennyes, ronda börtön,
Holnap éden kertje rögtön.
Ma a békét áhitod,
S holnap küzdve élni jobb.

Ember! önző vágy vezérel.
Bánatával, örömével
Ezt az undok szép világot
Sorsodon át nézve látod.
Hogyha gondok elcsigáznak:
A világot éri vádad,
S ha örömre gyúl szived:
Nincs e földnél semmi szebb.
 
Ragyoghat a nap az égen;
Te sötétben, feketében
Látsz mindent, ha bánatod van;
Mig, ha kedved lángra lobban,
Minden érted van teremtve;
Télen is jársz rózsakertbe’;
A nap is csak rád ragyog,
S kik itt laknak: angyalok.
 
Az örvendőt meg nem érted,
Ha világod’ búban éled;
S csak ha lelked’ szenvedőnek
Vallod, sajnálsz szenvedőt meg.
Mit törődöl a világgal,
Szenvedő sziv sóhajával,
Ha egy édes pillanat
Teljesíti vágyadat!
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 Schopenhauer1 olvasása közben 

1    Arthur Schopenhauer (1788–1860): német filozófus

  Sötét lapok! komor, nagy eszmék!
Igazság, mély, egyhangu bánat.
S én hiszem is, de úgy szeretnék
Örülni mégis a világnak.
Nagy bölcs! olvaslak bámulattal;
De bölcseséged nem vigasztal.

Porember, óh, tanuld meg itten,
Hogy a teremtés elhibázott.
Maradj meg régi bűneidben;
Légy hitszegő, kegyetlen, álnok.
Légy aljas! bűnre vagy teremtve.
Gép vagy; ne bánd, ne vedd szivedre.

Átkozd anyádat, születésed’,
Utálatos légy önmagadnak.
Zokogj! nagy bűnhödés az élet,
S a boldogságnak vágya van csak.
Légy koldus vagy a sors kegyeltje:
Nyomorra, kínra vagy teremtve.

Fonák, hívságos, ferde minden,
Hanem szükséges; ez vigasztal.
Szükség határoz tetteidben.
Gonosz vagy?… ne törődj’ te azzal!
Sorsod előre van kiszabva,
Mint sötétedés holdba’, napba’.

Urad két óriási zsarnok:
A körülmények és a véred.
Gyötör a vágy sokszor s akarnod
Még sem lehet, te törpe, féreg!
Csak hurczolod tovább a vétket,
S az önzés balzsamod, reményed.

Nem tudsz te élni, csak hibában.
Erőd nincs jónak lenni mindég.
Önző vagy s gyáva halni bátran,
Fájdalmad, kínod bárhogy’ is tép.
Szerencsétlen vagy, gonosz vagy,
S élsz bűneidnek, kínaidnak.

Mert együgyűnek lehetetlen
Érezni kéjek hevülését.
S ha tán eszes vagy, ép’ a szellem
Csepegteti szivedbe mérgét.
Nyugalmadat elűzi kétség.
Rab vagy, silány játékszer és gép.

Gőgös sziveddel élsz kinokban,
Végetlen önzés lakja mélyét.
Tenbűnödet mindenha jobban
Beczézed mint a más erényét.
S minél kisebb vagy és silányabb,
Más ellen annál több a vádad.

Ha buta volnál, mint az állat,
Nem volna, hidd el, annyi vétked.
Az ész a fájdalom tenálad;
Az ész tipor a sárba téged;
Mert jámbor erkölcs és a szellem
Öröktől két halálos ellen.

Jóság, hüség: önzés, de gyáva.
Félt mindig, a ki sosem ártott.
Hazugság minden álom ára,
Ismerd s utáld meg a világot.
Ne gondolj véle: búban, üdvben
Nézz hidegen rá, megkövülten.
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Keresd az üdvöt nyugalomban,
S ne higyj a jóban, szeretetben.
A világ legrosszabb a hogy’ van
S az ember átka véghetetlen.
Erénye, üdve, vágya semmi,
S legjobb nem élni, nem születni.

Sötét lapok; mély, komor eszmék!
Takarjon el most rózsafátyol.
A boldogságban én hiszek még,
Bár tőlem minden percze távol;
S lelkem bár szomorú halálig,
Örömre, boldogságra vágyik.

S bár könnyem’ látja minden óra,
Szivem rajong, szeret, remél még,
S illatlehellő, mint a rózsa,
Bár eltaposták, összetépték.
S ha nem leszek is soha boldog:
Szeretek, álmodom, rajongok!

1878
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HERCZEG FERENC HERCZEG FERENC 
(1863–1954)

Fekete szüret a Badacsonyon Fekete szüret a Badacsonyon   

Párhuzamos barázdákban egyformára vágott, türkizkékre permetezett szőlőtőkék futnak szét 
a láthatárig, a kicirkalmozott vidék csodálatosképpen mégis olyan regényes, mint a tájkép 
nagymama zenélőóráján. Aki most látja először a hegyet, az is gyermekkori hangulatokat talál 
itt, amelyek édes melanchóliával cirógatják a szívét. Ha én a szőlőkben járok, Himfy lantjá-
nak pengését hallom; ha föltekintek a gigantikus hegytetőre, Berzsenyi pátosza mennydörög 
a lelkembe. A kihűlt vulkán fenséges és merész vonalaival úgy emelkedik az opál- és gyöngy-
kagylószínekben remegő tó fölé, mint az erő és a szépség istenszobrának talapzata. A gaz-
dagon tagolt lejtőkön szőlők, fölöttük sötét erdőkoszorú, a fák fölött titáni bazaltoszlopok 
meredeznek az ég felé. Ez a legszebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben 
láttam. Különb a palermói Monte Pellegrinónál, amelyről Goethe azt mondta: a világ leg-
szebb hegyfoka. Goethe nem látta a Badacsonyt. Mostanában mind több külföldi fordul meg 
a Balatonon, egyszer talán eljön az az ember is, akinek még mi, magyarok is el fogjuk hinni, 
hogy a Badacsony a természet szépségének egyik világcsodája.

*

Szüretelnek a Badacsonyon, de senkinek sem telik benne öröme, keserű lé folyik a borprésből. 
A halál árnyéka borul a verőfényes vidékre. Betege van minden háznak, beteg maga az öreg 
Badacsony. Reggeltől estig hallani lázas hörgését, kínos köhögését, sziklaarca napról napra  
fakóbb és idegenebb lesz; ez már a facies hippocratica1. A nagy Pán haldoklik! Beszéljünk ma-
gyarul: a hegy köhögése: robbantó töltények durrogása. Mert évek óta robbantják, darabolják, 
hordják a Badacsonyt. A haszonlesés rávetette magát, belevágta farkasfogait és ami szépséget 
nyert a Teremtőtől, azt cafatokban tépi le testéről. Sziklaormának óriás oszlopai, amelyek 
aranynál drágább fejedelmi koronaként övezték homlokát, egymás után ledőlnek, a helyükön 
undok sebhelyek támadnak, százöles fekélyek, vigasztalan kőomlások. Üzleti nyelven ezt úgy 
hívják: kitermelik a Badacsony bazaltját. A szőlőbirtokosok úgy szeretik a helyüket, mint 
családi pátriárkájukat, ők rémülettel és keserűséggel a szívükben tiltakoznak a szörnyű bar-
bárság ellen. Évek óta kongatják a vészharangot, segítséget kérnek, fűhöz-fához kapkodnak, 
tanácskoznak, folyamodnak, könyörögnek, de a dinamit konokul és ádázul tovább durrog, 
a hegy képe napról napra fogy és torzul: Istennél a kegyelem! Mikor a részvénytársaság először 
vetette rá magát prédájára, azzal áltatták a badacsonyiakat, hogy a bányákat a hegy belsejébe 
fúrják, a Badacsony profilját azonban nem érintik. Mikor már szörnyű módon elrútították, 
a háborgó lelkek csillapítására kijelöltek egy pontot, hogy azon túl már nem mennek. Most 
már régen túl vannak azon is, a dúlás vandál lendülettel folyik tovább, és ha egy erős kéz le 
nem veri a közkereseti sakálhadat a Badacsony testéről, akkor nem is fogják abbahagyni, 
míg az utolsó bazaltcafatot le nem rágták sziklacsontjairól. És majd marad a dalokban és 

1    facies hippocratica: hippokratészi arc, haldokló arckifejezése a haláltusában
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mondákban gazdag öreg Badacsony király helyén egy undok kő-dög a parton. És ha valaki 
kegyelmet kér a halálraítéltnek, akkor szembe találja magával a falvak lakóit, szegény, jó em-
bereket, asszonyokat, gyerekeket, akik munkához és kenyérhez jutottak a bányákban. Lám, 
a tőke emberszerető: spódiummá2 őrli fel öregapa csontjait és megengedi, hogy az unokák 
napszámosmunkát végezzenek mellette. 

*

Állítom: ilyen vandál módját a nyerészkedésnek, a nemzeti kincsnek egyesek javára való ilyen 
kíméletlen elpusztítását, semmiféle kultúrországban nem tűrnék meg. Próbálja meg valaki, és 
csináljon kőbányát a rajnai Loreley-sziklából, vagy hordja le Capri-sziget hegyét, majd meg 
fogja tanulni, mi a különbség mások közt és miköztünk. A magántulajdon, a szerzett jog 
szentségére hivatkoznak azok, akik a Badacsony testéből lakmároznak. Van azonban valami, 
ami szentebb a magántulajdonnál és minden szerzett jognál: a nemzeti érdek. Ha nemzeti ér-
dekből kell védeni a történelmi műemléket saját birtokosának értelmetlensége vagy kapzsisá-
ga ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék az Úristen remekművét, amely-
nek szépsége közös tulajdona minden magyar embernek? Tegyük fel, a székesfőváros egy nap 
bérbeadná a budai Halászbástya köveinek kitermelési jogát, és a legtöbbet ígérő badacsonyi 
részvénytársaság, amelyet Esterházy herceg úr tekintélye támogat, kőbányát csinálna Schulek 
architektúrájából.3 Nos, ez semmivel sem vadabb gondolat, mint az, ami a Badacsonyon 
történik. Sőt, egészben véve ártatlanabb dolog lenne, mert a Halászbástyát egy eljövendő 
tisztább kor a régi tervek szerint újból fölépíthetné, de a Badacsonyt senki, csak maga az 
Úristen tudná restaurálni, ha a kihűlt vulkánnal megint tüzet hányatna. Bizony mondom, 
a cég, amely a badacsonyi bányának a robbanószereket szállítja, büszke lehet patrónjainak4 
pusztító erejére. Azok nemcsak a hegyet zúzzák darabokra, de éreztetik hatásukat az egész 
művelt emberiséggel, mert szegényebbé teszik a világ szépséginventáriumát,5 azonkívül  
sebet ejtenek minden egyes magyar ember jóhírén is, mert ország-világ szemében azt a látsza-
tot keltik, hogy a mi fajtánk nem méltó ennek az istenáldotta országnak természeti kincseire. 
De még valamit összezúznak a robbantó töltények: sokunknak azt az öröklött babonás hitét, 
hogy az arisztokratikus nagybirtok konzervatív érték és valamiféle hivatást teljesít a nem-
zet szolgálatában. A Badacsony homlokán éktelenkedő sebhelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a  nagybirtok üzleti morálja egy a banktőkéével: mind a kettő a kémiai sav vakságával és 
mohóságával kezdi ki és rágja szét azt, ami a közelébe jut. Sőt mégcsak nem is konzervatív, 
hanem ebben az esetben a konzervatív nemzeti gondolat tagadása. 

Budapesti Hírlap, 1929. október 13.

2   spódium: csontliszt
3   architektúra: felépítés, szerkezet, rendszer; építőművészet
4   patrón: robbanótöltet, patron
5    szépséginventárium: az inventárium leltár, tárgyjegyzék jelentésben szerepel, a szókapcsolat jelentése szépség-

tár, szépségjegyzék
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(1877–1919)

 Góg és Magóg fia vagyok én…Góg és Magóg fia vagyok én…  

  Góg és Magóg1 fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke2 híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél3 betörnöm
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,4
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,5
Mégis győztes, mégis új és magyar.

1905

1     Góg és Magóg: a Bibliában szereplő pogány népek fejedelmei; Anonymus szerint Magógról nevez-
ték el a magyarokat; Ady Bilek című cikkében ezt írja: „Góg és Magóg népét érckapukkal zárták 
el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput; a mi népünk ezt sem teheti”

2     Verecke: a magyarok itt jöttek be a Kárpát-medencébe; ma Ukrajnához tartozik
3     Dévény: Dévénynél (Pozsony közelében) ért a Duna magyar területre, ez a történelmi Magyaror-

szág nyugati kapuja
4     Vazul: Szent István unokatestvére, Imre herceg halála után a trónra tört, István király megvakíttat-

ta, fülébe ólmot öntetett, fiait (András, Béla, Levente) száműzte
5     Pusztaszer: Anonymus szerint 896-ban itt kötötte a hét vezér a vérszerződést
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 Héja-nász az avaron Héja-nász az avaron 

  Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.

Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

1905

 Harc a Nagyúrral Harc a Nagyúrral 

  Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.

Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
„Nézd meg, ki vagyok” (súgtam néki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
„Add az aranyod, aranyod.”

„Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad.”

„A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább.”

„Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor, új leány,
Mind énreám vár, énreám.”
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„Az egész élet bennem zihál,
Minden, mi új, felém üget,
Szent zűrzavar az én sok álmom,
Neked minden álmod süket,
Hasítsd ki hát aranyszügyed.”

Már ránk szakadt a bús, vak este.
Én nyöszörögtem. A habok
Az üzenetet egyre hozták:
Várunk. Van-e már aranyod?
Zúgtak a habok, a habok.

És összecsaptunk. Rengett a part,
Husába vájtam kezemet,
Téptem, cibáltam. Mindhiába.
Aranya csörgött. Nevetett.
Nem mehetek, nem mehetek.

Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szólongatnak
És mi csak csatázunk vadul:
Én s a disznófejű Nagyúr.

1905

 Új Vizeken járok Új Vizeken járok 

  Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.
Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.

Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre,
Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.

Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,
Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.

Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,
Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott álmok.

Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse.

1905
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 Az ős KajánAz ős Kaján66  

6   

  Bibor-palástban jött Keletről7

A rímek ősi hajnalán.
Jött boros kedvvel, paripásan,
Zeneszerszámmal, dalosan
És mellém ült le ős Kaján.

Duhaj legény, fülembe nótáz,
Iszunk, iszunk s én hallgatom.
Piros hajnalok hosszú sorban
Suhannak el és részegen
Kopognak be az ablakon.

Szent Kelet vesztett boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen
És a kicifrált köd-jövendő
Táncol egy boros asztalon
S ős Kaján birkózik velem.

Én rossz zsaketben8 bóbiskálok,
Az ős Kaján vállán bibor.
Feszület, két gyertya, komorság.
Nagy torna ez, bús, végtelen
S az asztalon ömlik a bor.

Ó-Babilon ideje óta
Az ős Kaján harcol velem.
Ott járhatott egy céda ősöm
S nekem azóta cimborám,
Apám, császárom, istenem.

Korhely Apolló9, gúnyos arcú,
Palástja csusszan, lova vár,
De áll a bál és zúg a torna.
Bujdosik, egyre bujdosik
Véres asztalon a pohár.

7   
8   
9   

„Nagyságos úr, kegyes pajtásom,
Bocsáss már, nehéz a fejem.
Sok volt, sok volt immár a jóból,
Sok volt a bűn, az éj, a vágy,
Apám, sok volt a szerelem.”

Nyögve kinálom törött lantom,
Törött szivem, de ő kacag.
Robogva jár, kel, fut az Élet
Énekes, véres és boros,
Szent korcsma-ablakunk alatt.

„Uram, kelj mással viadalra,
Nekem az öröm nem öröm.
Fejfájás a mámor s a hírnév.
Cudar álmokban elkopott
A büszke oroszlán-köröm.”

„Uram, az én rögöm magyar rög,
Meddő, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- és vér-áldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?”

„Uram, én szegény, kósza szolga,
Elhasznált, nagy bolond vagyok.
Miért igyak most már rogyásig?
Pénzem nincs, hitem elinalt,
Erőm elfogyott, meghalok.”

„Uram, van egy anyám: szent asszony.
Van egy Lédám: áldott legyen.
Van egy pár álom-villanásom,
Egy-két hivem. S lelkem alatt
Egy nagy mocsár: a förtelem.”

6    Kaján: a bibliai Káin tulajdonnév köznevesült alakja; a kifejezést olyan személyre használjuk, aki kárörömmel, 
csúfondárosan, lenéző rosszakarattal szemlél másokat; Adynál teremtett, sajátos, mitikus alak, egyéni lelemény, 
szimbólum

7    Kelet: a kultúra és a költészet őshazája
8    zsaket: ünnepi alkalmakkor viselt, fekete színű férfi kabát, mai helyesírás szerint: zsakett
9    Apolló: a költészet istene a görög mitológiában, de a jelzője („korhely”) Dionüszoszt idézi
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„Volna talán egy-két nótám is,
Egy-két buja, új, nagy dalom,
De, íme, el akarok esni
Asztal alatt, mámor alatt
Ezen az ős viadalon.”

„Uram, bocsásd el bús szolgádat,
Nincs semmi már, csak: a Bizony,
Az ős Bizony, a biztos romlás,
Ne igézz, ne bánts, ne itass.
Uram, én többet nem iszom.”

„Van csömöröm, nagy irtózásom
S egy beteg, fonnyadt derekam.
Utolszor meghajlok előtted,
Földhöz vágom a poharam.
Uram, én megadom magam.”

S már látom, mint kap paripára,
Vállamra üt, nagyot nevet
S viszik tovább a táltosával
Pogány dalok, víg hajnalok,
Boszorkányos, forró szelek.

Száll Keletről tovább Nyugatra,
Új, pogány tornákra szalad
S én feszülettel, tört pohárral,
Hült testtel, dermedt-vidoran
Elnyúlok az asztal alatt.

1907

 A Sion-hegy alatt A Sion-hegy alatt 

  Borzolt, fehér Isten-szakállal,
Tépetten, fázva fújt, szaladt,
Az én Uram, a rég feledett,
Nyirkos, vak, őszi hajnalon,
Valahol Sion-hegy alatt.

Egy nagy harang volt a kabátja,
Piros betükkel foltozott,
Bús és kopott volt az öreg Úr,
Paskolta, verte a ködöt,
Rórátéra harangozott.

Lámpás volt reszkető kezemben
És rongyolt lelkemben a Hit
S eszemben a régi ifjuság:
Éreztem az Isten-szagot
S kerestem akkor valakit.
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Megvárt ott, a Sion-hegy alján
S lángoltak, égtek a kövek.
Harangozott és simogatott,
Bekönnyezte az arcomat,
Jó volt, kegyes volt az öreg.

Ráncos, vén kezét megcsókoltam
S jajgatva törtem az eszem:
„Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr,
Kihez mondottam sok imát?
Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem.”

„Halottan visszajöttem hozzád
Én, az életben kárhozott.
Csak tudnék egy gyermeki imát.”
Ő nézett reám szomorún
S harangozott, harangozott.

„Csak nagyszerű nevedet tudnám.”
Ő várt, várt s aztán fölszaladt.
Minden lépése zsoltár-ütem:
Halotti zsoltár. S én ülök
Sírván a Sion-hegy alatt.

1908

 Az Úr érkezése Az Úr érkezése 

  Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

1908
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 Kocsi-út az éjszakában Kocsi-út az éjszakában 

  Milyen csonka ma a Hold,
Az éj milyen sivatag, néma,
Milyen szomoru vagyok én ma,
Milyen csonka ma a Hold.

Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.

Fut velem egy rossz szekér,
Utána mintha jajszó szállna,
Félig mély csönd és félig lárma,
Fut velem egy rossz szekér.

1909

 Emlékezés egy nyár-éjszakára Emlékezés egy nyár-éjszakára 

  Az Égből dühödt angyal dobolt
Riadót a szomoru Földre,
Legalább száz ifjú bomolt,
Legalább száz csillag lehullott,
Legalább száz párta omolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Kigyúladt öreg méhesünk,
Legszebb csikónk a lábát törte,
Álmomban élő volt a holt,
Jó kutyánk, Burkus, elveszett
S Mári szolgálónk, a néma,
Hirtelen hars nótákat dalolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Csörtettek bátran a senkik
És meglapult az igaz ember
S a kényes rabló is rabolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Tudtuk, hogy az ember esendő
S nagyon adós a szeretettel:
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Hiába, mégis furcsa volt
Fordulása élt s volt világnak.
Csúfolódóbb sohse volt a Hold:
Sohse volt még kisebb az ember,
Mint azon az éjszaka volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Az iszonyúság a lelkekre
Kaján örömmel ráhajolt,
Minden emberbe beköltözött
Minden ősének titkos sorsa,
Véres, szörnyű lakodalomba
Részegen indult a Gondolat,
Az Ember büszke legénye,
Ki, íme, senki béna volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Azt hittem, akkor azt hittem,
Valamely elhanyagolt Isten
Életre kap s halálba visz
S, íme, mindmostanig itt élek
Akként, amaz éjszaka kivé tett
S Isten-várón emlékezem
Egy világot elsüllyesztő,
Rettenetes éjszakára:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.

1917

 Őrizem a szemed Őrizem a szemed 

  Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

1916
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 Vér és arany 

 Nekem egyforma, az én fülemnek,
Ha kéj liheg vagy kín hörög,
Vér csurran vagy arany csörög.

Én tudom, állom, hogy ez: a Minden
S hogy minden egyéb hasztalan:
Vér és arany, vér és arany.

Meghal minden és elmúlik minden,
A dics, a dal, a rang, a bér.
De él az arany és a vér.

Nemzetek halnak s újra kikelnek
S szent a bátor, ki, mint magam,
Vallja mindig: vér és arany.

1905

 Lédával a bálban 

  Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifju pára
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra.

„Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk.
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk.

Elhal a zene, s a víg teremben
Téli szél zúg s elalusznak a lángok.
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve
Rebbennek szét a boldog mátka-párok.

1905

 A Tisza-parton 

  Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szivem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erőm.

Gémes kút, malom alja, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók.
A Tisza-parton mit keresek?

1905
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 Az eltévedt lovas 

  Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

Hol foltokban imitt-amott
Ős sűrűből bozót rekedt meg,
Most hirtelen téli mesék
Rémei kielevenednek.

Itt van a sűrű, a bozót,
Itt van a régi, tompa nóta,
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.

Kisértetes nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember:
S a dombkeritéses síkon
Köd-gubában10 jár a November.

Erdővel, náddal pőre sík
Benőtteti hirtelen, újra
Novemberes, ködös magát
Mult századok ködébe bújva.

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.

Hajdani, eltévedt utas
Vág neki új hináru útnak,
De nincsen fény, nincs lámpa-láng
És hírük sincsen a faluknak.

Alusznak némán a faluk,
Multat álmodván dideregve
S a köd-bozótból kirohan
Ordas, bölény s nagymérgü medve.

Vak ügetését hallani
Hajdani, eltévedt lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

1914

10    Köd-gubában: a guba ősi népi viselet, gyapjúból szőtt felsőruházat

 A Hortobágy poétája 

  Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szivében,
A csorda-népek lelegelték.

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.

De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.

1905



241

Ady EndrE 

Szóval már téged, csak téged sajnállak.

Milyen régen és titkosan így volt már:
Sorsod szépítni hányszor adatott
Ámító kegyből, szépek szépiért
Forrott és küldött, ékes Léda-zsoltár.
Átadtam néked szépen ál-hitét
Csókoknak, kik mással csattantanak
S szerelmeket, kiket mással szerettem:
És köszönök ma annyi ölelést,
Ám köszönök mégis annyi volt-Lédát,
Amennyit férfi megköszönni tud,
Mikor egy unott, régi csókon lép át.

És milyen régen nem kutattalak
Fövényes multban, zavaros jelenben
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján
Milyen régen elbúcsuztattalak.
Milyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid maradjon,
Én csodás, verses rádfogásaimból
S biztasd magad árván, szerelmesen,
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bírt magának mindent vallani
S ráaggatott díszeiből egy nőre.

 Elbocsátó, szép üzenet 

  Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
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Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen,
Akartam látni szép hullásodat
S nem elhagyott némber kis bosszuját,
Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben,
Nem kevés, szegény magad csúfolását,
Hisz rajtad van krőzusságom11 nyoma
S hozzám tartozni lehetett hited,
Kinek mulását nem szabad, hogy lássák,
Kinek én úgy adtam az ölelést,
Hogy neki is öröme teljék benne,
Ki előttem kis kérdőjel vala
S csak a jöttömmel lett beteljesedve.

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod,12 e zsarnok, bús igát
S, mely végre méltó nőjéért rebeg,
Magamimádó önmagam imáját?
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

1912

11    krőzus: Krőzus mesés gazdagságú ókori király
12    nimbusz: dicsfény, tekintély
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 Sípja régi babonának 
Kernstok Károlynak13 baráti szeretettel

13   Kernstok Károly (1873–1940): festő, grafikus, a magyar avantgárd egyik tehetséges képviselője

  Csak magamban sírom sorsod,
Vérem népe, magyar népem,
Sátor-sarkon bort nyakalva
Koldus-vásár közepében,
Már menőben bús világgá,
Fáradt lábbal útrakészen.

Körös-körül kavarognak
Béna árnyak, rongyos árnyak,
Nótát sipol a fülembe
Sípja régi babonának,
Édes népem, szól a sípszó,
Sohse lesz jól, sohse látlak.

Szól a sípszó: átkozott nép,
Ne hagyja az Úr veretlen,
Uralkodást magán nem tűr
S szabadságra érdemetlen,
Ha bosszút áll, gyáva, lankadt
S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen.

Üzenhettek már utánam,
Kézsmárk hegye, Majtény síkja,
Határ-szélen botot vágok,
Vérem többé sohse issza
Veszett népem veszett földje:
Sohse nézek többet vissza.

 Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

  Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek

1913
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Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

1911

 Ember az embertelenségben 

  Szivemet a puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

És most mégis, indulj föl, erőm
Indulj föl, megintlen a Földről!
Hajnal van-e, vagy pokol éjfél?
Mindegy, indulj csak vakmerőn,
Mint régen-régen cselekedted.

Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban
Újból-élő és makacs halott.

Borzalmak tiport országútján,
Tetőn, ahogy mindég akartam,
Révedtem által a szörnyüket:
Milyen baj esett a magyarban
S az Isten néha milyen gyenge.

És élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,
Ki beteg szívvel tengve-lengve,
Nagy kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szivébe
S vél őrizni egy szebb tegnapot.

Óh, minden gyászok, be értelek,
Óh, minden Jövő, be féltelek,
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S hogy szánom menekülő fajtám.

Aztán rossz szivemből szakajtván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szivemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben.

1916
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 Sem utódja, sem boldog őse… 
  Sem utódja, sem boldog őse,

Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.

1909

 Párisban járt az Ősz 

  Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

1906
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BABITS MIHÁLY BABITS MIHÁLY 
(1883–1941)

 In Horatium In Horatium 

  Gyülöllek: távol légy, alacsony tömeg!
ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha
 nem hallott verseket ma, múzsák
  papja, erős fiatal füleknek1.
Nézz fel az égre: barna cigány ködök –
nézz szét a vízen: fürge fehér habok
 örök cseréjükért hálásak
  halld, Aiolost2 hogyan áldják, dallal.
A láng is hullám. Szüntelenül lobog
főnix3-világunk. Igy nem is él soha,
 mi soha meg nem halt. Halálnak
  köszönöd életedet, fü és vad!
Minden e földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint csobogó patak
 s „nem lépsz be kétszer egy patakba”,
  így akarák Thanatos4 s Aiolos.
Ekként a dal is légyen örökkön új,
a régi eszme váltson ezer köpenyt,
 s a régi forma új eszmének
  öltönyeként kerekedjen újra.
S ha Tibur gazdadalnoka5 egykor ily
mértéken zengte a megelégedést,
 hadd dalljam rajt ma himnuszát én
  a soha-meg-nem-elégedésnek!
Minden a földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint hegyi záporár,
 hullámtörés, lavina, láva
  s tűz, örökös lobogó. – Te is vesd
el restségednek ónsulyu köntösét,
elégeld már meg a megelégedést,
 légy könnyű, mint a hab s a felhő,
  mint a madár, a halál, a szél az.

1    A Horatius-idézet első sora átvétel: az ókori Róma pontifexei (a legtekintélyesebb papi testület tagjai) ál-
dozatbemutatáskor „Odi profanum vulgus” felszólítással jelezték, hogy a tömeg fordítson hátat, mert csak 
a kiválasztottak lehetnek részesei a szertartásnak

2   Aiolos: a szelek istene a görög mitológiában, Poszeidón fia
3   főnix: ötszáz évenként a tűzben elégő és hamvaiból feltámadó madár az egyiptomi mitológiában
4   Thanatos: halálisten a görög mitológiában, az Éjszaka (Nüx) gyermeke
5   Tibur gazdadalnoka: Horatius; a költőnek Tiburban (ma Tivoli) volt birtoka
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Görnyedt szerénység, kishitü pórerény
ne nyomja lelked járomunott nyakát:
 törékeny bár, tengerre termett,
  hagyj kikötőt s aranyos középszert
s szabad szolgájuk, állj akarattal a
rejtett erőkhöz, melyek a változás
 százszínű, soha el nem kapcsolt
  kúsza kerek koszorúját fonják.

1904

 A lírikus epilógja A lírikus epilógja 

  Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy’ van?
Vak dióként dióban zárva lenni
S törésre várni beh megundorodtam.

Büvös körömből nincsen mód kitörnöm,
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy –
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.

1904
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 Esti kérdés Esti kérdés 

  Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyü, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:
olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban,
vagy kávéházban bámészan vigyázd,
hogy gyujtják sorban a napfényü gázt;
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
vagy országúton, melyet por lepett el,
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat;
vagy a hajónak ingó padlatán
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán;
vagy idegen várost bolygván keresztül
állj meg a sarkokon csodálni restül
a távol utcák hosszú fonalát,
az utcalángok kettős vonalát;
vagy épp a vízi városban, a Ríván

hol lángot apróz matt opáltükör,
merengj a messze multba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
elmúlt korodba, mely miként a bűvös
lámpának képe van is már, de nincs is,
melynek emléke sohse lehet hűvös,
melynek emléke teher is, de kincs is:
ott emlékektől terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted:
csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?
minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok6

s a nap, ez égő szizifuszi kő?
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

6   
1909

6    Danaida-lányok: Danaosz király ötven leánya; unokafivéreik szerelmükkel üldözték őket, s Danaosz bele-
egyezett a házasságba, de tőröket osztott szét lányai között, hogy a nászéjszakán öljék meg alvó férjüket; tet-
tükért a danaidák az alvilágban azzal lakolnak, hogy örökkön-örökké vizet kell hordaniuk egy lyukas hordóba
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 Jobb és bal Jobb és bal 

    I.

Láng, láng, meddig cibálnak badar
szelek

jobbra és balra? Hajlik a láng jobbra,
hajlik balra de mit neki
jobb és bal: ki csak fölfelé tör?

Melyik égtáj
mondhatja őt övének? Jobbra vagy
balra csak rokont keres,
kit áttüzesítsen, s magával röpítsen!

 
II.

 
Ki állíthat

jobbra vagy balra engem?
Labdázzatok, mindenkié vagyok!
Csak majd az Isten
ha az Itélet trombitája szól,
állítand jobbra vagy balra.
A többi: játék. (Noha sírnom kell rajta.)

III.
 

A többi: játék! bolond, noha véres,
vad játék olykor, melyben a szegény
méla gyerek szédülten, ütlegek közt
ing, míg el nem jő Apja, s kézenfogva
el nem viszi… ing, mint a báb

dülöng
bizonytalan színpadán.

 
IV.

 
S tán

ilyen báb vagyok én is – de a bábot
drótjai tartják; s tudjátok meg, izmos
drótjaimat nem kétfelülről
rángatják, hanem Valaki fölülről

igazítja
kimondhatatlan ujjal.
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 Mint különös hírmondó… Mint különös hírmondó… 

  Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi ujságot
mert nyáron át messze a hegytetején ült s ha este
kigyultak a város lámpái alatta, nem látta őket
sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál

s ha berregést hallott, találgatta: autó? vagy repülőgép?
vagy motor a síma Dunán? s ha szórt dobogásokat hallott
tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat
vernek lenn kőmivesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl

gépfegyvert próbál – oly mindegy volt neki! tudta,
balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is,
százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért
ujra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves

jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig
szellem és szerelem – jól tudta ezt a hegyi hírnök
s elbútt, messze a hírektől; de ha megjön a füttyös,

korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap
kéjes mosollyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos
bánatban elhagyott szeretői, a lombok és ingnak,
mint beteg táncoslány aki holtan hull ki a táncból:

akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes
völgyek felé mint akit nagy hír kerget le hegyéről
és ha kérdik a hírt, nem bir mást mondani: ősz van!
nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: ősz van!

úgy vagyok én is, nagy hír tudója: s mint bércet annál több
forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem
úgy feszűl a szavaktól; pedig mi hírt hozok én? mit
bánom a híreket én? forrong a világ, napok állnak

versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült
népek nyugtalanok: mit számít? én csak az őszre
nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor
állatok, érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb
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tájaira, s lankad lélekzete, mint szeretőké –
óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek
ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden
emberi történés! a tél puha lépteit hallom,

jő a fehér tigris, majd elnyujtózik a tájon,
csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha
tagjait s megy, hulló szőrétől foltos a rétség,
megy s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.

1930

 Ősz és tavasz között Ősz és tavasz között 

  Elzengett az őszi boros ének.
Megfülledt már hüse a pincének.
Szél s viz csap a csupasz szőllőtőre.
Ludbőrzik az agyagos domb bőre,
elomlik és puha sárrá rothad,
mint mezitlen teste egy halottnak.

Este van már, sietnek az esték
álnokul mint a tolvaj öregség
mely lábhegyen közeledik, halkan,
míg egyszercsak ugrik egyet, s itt van!
Nem tudjuk már magunkat megcsalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Leesett a hó a silány földre,
talán csak hogy csúfságát befödje.
Most oly fehér mint szobánkban este
fekhelyünk, ha készen vár megvetve,
puha dunnánk, makulátlan párnánk:
s mintha a saját ágyunkon járnánk,

mint a pajkos gyerekek, ha még nem
akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején, ringva,
mig jó anyjuk egyszer meg nem unja
s rájuk nem zeng: „Paplan alá! Hajjcsi!”
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!
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Már az év, mint homokóra, fordul:
elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
s mint unt homokját a homokóra,
hagyja gondját az ó év az ujra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen…

Türelmetlen ver a szivünk strázsát,
mint az őr ha tudja már váltását.
Idegesen nyitunk száz fiókot.
Bucsuizzel izgatnak a csókok.
Öreg öröm, nem tud vigasztalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!
Pehely vagyok, olvadok a hóval,
mely elfoly mint könny, elszáll mint sóhaj.
Mire a madarak visszatérnek,
szikkad a föld, hire sincs a télnek…

Csak az én telem nem ily mulandó.
Csak az én halálom nem halandó.
Akit egyszer én eleresztettem,
az a madár vissza sohse reppen.
Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak;
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Ami betüt ágam irt a porba,
a tavasz sárvize elsodorja.

Száradt tőke, unt tavalyi vendég:
nekem már a tavasz is ellenség!
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság,
mint a letört karóra a rózsák,
rémült szemem csókkal eltakarni…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

1936
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 Jónás könyve Jónás könyve 

    Első rész

Monda az Ur Jónásnak: „Kelj fel és menj
Ninivébe7, kiálts a Város ellen!
Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság:
szennyes habjai szent lábamat mossák.”
Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,
de nem hová a Mennybeli akarta,
mivel rühellé a prófétaságot,
félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze,
semhogy a feddett népség megkövezze.
Kerülvén azért Jáfó8 kikötőbe
hajóra szállott, mely elvinné őtet
Tarsis9 felé, s megadta a hajóbért,
futván az Urat, mint tolvaj a hóhért!

Az Ur azonban szerzett nagy szelet
és elbocsátá a tenger felett
s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor
ingó és hulló kék hullámfalakból,
mintha egy uj Ninive kelne-hullna,
kelne s percenként összedőlne ujra.
Forgott a hajó, kettétört az árboc,
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.

A görcs hajósok, eszüket veszítve,
minden terhet bedobtak már a vízbe,
s míg arcukba csapott a szörnyü sóslé,
kiki a maga istenét üvölté.
Jónás mindent kiadva, elcsigázva,
betámolygott a fedélközi házba,
le a lépcsőkön, a hajófenékre,
s ott zuhant bódult félálomba végre
gurítván őt az ázott, rengő padlat.

7   Ninive: ókori mezopotámiai város, i. e. 704–612-ig Asszíria fővárosa volt
8   Jáfó: ókori kikötőváros a Földközi-tenger keleti partján
9   Tarsis: kis-ázsiai kikötőváros
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S így lőn hogy a kormányos belebotlott,
a deszkákat vizsgálva, s rája szólt:
„Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet?
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vízen át velünk mivégre jössz?”

S ő monda néki: „Zsidó vagyok én
s az Egek Istenétől futok én.
Mi közöm nékem a világ bünéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém:
senki bajáért nem felelek én.
Hagyjatok itt megbujni a fenéken!
Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem.
De ha kitesztek még valahol élve,
tegyetek egy magányos erdőszélre,
hol makkon tengjek és keserű meggyen,
békében, s az Isten is elfeledjen!”

De a kormányos dühhel csapta vissza:
„Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza?
Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki?
Innen csak a tengerbe tehetünk ki!
Ki is teszünk, mert nem türöm hajómon
az ilyet, akit mit tudom mi bűn nyom.
Már biztos hogy te hoztál bajba minket:
magad mondod hogy Isten átka kerget.
Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg.
Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek
ezt a zsidót!” S már nyolc marok ragadta,
nehogy hajójuk süllyedjen miatta,
mert nehéz a kő, és nehéz az ólom,
de nehezebb kit titkos súlyu bűn nyom.

Jónás azonban jajgatott s nyögött
és meglóbálták a tenger fölött.
„Vigyázz – hó-rukk! Pusztuljon aki nem kell!”
S nagyot loccsant… s megcsöndesült a tenger,
mint egy hasas szörny mely megkapta étkét.
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S már a hajósok térdencsúszva, kétrét
görbedve sírtak és hálákat adtak,
könnyelmü áldozatokat fogadtak,
s a messzeségben föltünt a szivárvány.

A víz simán gyürűzött, mint a márvány.

Második rész

Az Ur pediglen készitett vala
Jónásnak egy hatalmas cethalat
s elküldte tátott szájjal hogy benyelné,
halat s vizet vederszám nyelve mellé
minek sodrán fejjel előre, hosszant
Jónás simán s egészben úgy lecsusszant
gyomrába hogy fején egy árva haj
nem görbült, s ájultából csakhamar
fél-ébren pislogott ocsúdva, kába
szemmel a lágy, vizes, halszagu éjszakába.

És így jutott a szörny-lét belsejébe
vak ringások eleven bölcsejébe,
és lakozék három nap, három éjjel
a cet hasában, hol éjfél a déllel
egyforma volt, s csupán a gondolatnak
égre-kigyózó lángjai gyulladtak,
mint fulladt mélyből pincetűz ha támad.
És könyörge Jónás az ő Urának
a halból, mondván: „Kiáltok Tehozzád,
hallj meg, Isten! Mélységből a magasság
felé kiáltok, káromlok, könyörgök,
a koporsónak torkából üvöltök.

Mert dobtál vala engem a sötétbe
s tengered örvényébe vetteték be,
és körülvett a vízek veszedelme,
és fű tekeredett az én fejemre,
bő hullámaid átnyargaltak rajtam,
és Egyetemed fenekébe hulltam,
a világ alsó részeibe szállván,
ki fent csücsültem vala koronáján!
Én aki Jónás voltam, ki vagyok már?
Ki titkaidat tudtam, mit tudok már?
Kényedre hány-vet hánykódó vized
s nyálkás hus-záraiba zárt a Cet.”



256

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

S lélekze Jónás, mivelhogy kifulladt,
sürűn szíván kopoltyuját a Halnak,
mely csupa verdesés és lüktetés volt,
s a vízből-szürt lélekzet mind kevés volt,
a roppant haltest lihegve-dobogva
szokatlan terhét ide-oda dobta
kinjában, míg Jónás émelygve s étlen
tovább üvöltött a büzös sötétben,
s vonítva, mint a farkas a veremben,
nyögött: „Bezároltattál, Uram, engem!
Sarak aljába, sötétségbe tettél,
ragyogó szemed elől elvetettél.
Mindazonáltal szemeim vak odva
nem szűnik nézni te szent templomodra.
Sóvár tekintetem nyilát kilőttem
s a feketeség meghasadt előttem.
Éber figyelmem erős lett a hitben:
akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten!
Rejteztem én is elüled, hiába!
Utánam jöttél tenger viharába.
Engedetlen szolgádat meggyötörted,
magányos gőgöm szarvait letörted.
De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád,
annál világosabb előtte orcád.

Most már tudom hogy nincs mód futni tőled
s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.
De te se futhatsz, Isten, énelőlem,
habár e halban sós hús lett belőlem!”

Ekkor nagyot ficánkodott a Cethal,
Jónás meg visszarugott dupla talppal.
S uj fájdalom vett mindkettőn hatalmat:
a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak.

És monda Jónás: „Ki táncoltat engem?
Ki az aki nem hágy pusztulni csendben?
Besóztál görgő tengered savával
és csapkodsz, mintha játszanál csigával.
Mert megfogyatkozott bennem a lélek:
de az én Uram akará hogy éljek.
Ebének kíván engemet a Pásztor
és megszabadított a rothadástól.
Jössz már, Uram, jössz, záraim kizárod
s csahos szókkal futok zargatni nyájad.
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Mert imádságom eljutott tehozzád
és végigjárta a Magasság hosszát.
Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen,
hogy amit megfogadtam, ne felejtsem,
mert aki éltét hazugságba veszti,
a boldogságtól magát elrekeszti.”

Igy szóla Jónás, s eljött a negyednap
és akkor az Úr parancsolt a halnak,
ki Jónást a szárazra kivetette,
vért, zsírt, epét okádva körülötte.

Harmadik rész

S monda az Ur Jónásnak másodizben:
„Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten.
Menj, a nagy Ninivéig meg se állj,
s miként elédbe írtam, prédikálj!”

S fölkele Jónás, menvén Ninivébe,
melynek három nap volt járó vidéke,
három nap taposhatta azt akárki
s kanyargós utcáiból nem talált ki.

Menvén hát Jónás, első nap kiére
egy sátrakkal telt, csillagforma térre
s az árusok közt akik vad szakállát
és lotykos, rongyos, ragadós ruháját,
ahol helyet vőn, kórusban nevették,
kiáltott, mint az Ur meghagyta, ekként:

„Halld az Egek Urának Istenének
kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg,
vagy kénkövekkel ég föl ez a város
s föld alá süllyed, negyven napra mához!”

Igy szólott Jónás, s szeme vérbeforgott,
kimarjult10 arcán verítéke csorgott,
de az árusok csak tovább nevettek,
alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek
s Jónás elszelelt búsan és riadtan
az áporodott olaj- s dinnyeszagban.

10   kimarjult: kisebesedett
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Másod estére másik térre ére,
a színészek és mímesek11 terére,
kik a homokon illegve kigyóztak
s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak.
Ott Jónás a magas ülés-sorok csucsára
hágván, olyat bődült bozontos szája,
hogy azt hitték, a színre bika lép.
Mohón hökkenve némult el a nép,
míg Jónásból az Ur imígyen dörgött:
„Rettegj, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt!
Harminckilencszer megy le még a nap,
s Ninive napja lángba, vérbe kap!”

S az asszonyok körébe gyűltek akkor
s kisérték Jónást bolondos csapattal.
Hozzá simultak, halbüzét szagolták
és mord lelkét merengve szimatolták.

Igy ért, az asszonyoktól közrevéve,
harmadnap a királyi ház elébe.
Ott már tudták és várták és bevitték
egy nagy terembe, hol arany teríték
mellett hevertek a Hatalmasok,
nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok,
és meztelen táncoltak ott a szolgák
vagy karddal egymást ölték, kaszabolták
játékul. Jónást meg egy cifra oszlop
tetejébe tették hogy szónokoljon
és jövendölje végét a világnak.

És Jónás akkor egy iszonyu átkot
kiáltva a királyra s udvarára
s az asszonyokra és a palotára
s a színészekre és a mímesekre
s az árusokra és a mívesekre
s az egész Ninivére mindenestül,
leugrott, és az őrökön keresztül
kitört, s a termen át, s a szoborerdőn,
csarnokon, folyosókon és a kerten,
tavat megúszva, rácsokon lekúszva,
s a vízvezeték-csatornán lecsúszva,
utcán és bástyán, falmentén szaladva

11   mímesek: komédiások



259

bAbiTs miHály 

rohant ki Ninivéből a szabadba,
egyetlen látomással dúlt szivében:
hogy kő kövön nem marad Ninivében.

És méne a pusztába, hol a sáskák
a gyér fü szomjas zöldjét mind levásták,
hol aki a forró homokra lépett
jó saru nélkül, a talpa megégett:
ott megfogadta, harmincnyolc napig
böjtölve s imádkozva ott lakik
s nem mozdul, mígnem messze kénköves
lángoktól lenne lenn az ég veres
s hallanék hogy a föld egyszerre szörnyet
dördül, s a nagy vár tornyai ledőlnek
s ugy elpusztul minden ninivei,
maga és apja s anyja, fiai
s lányai, huga-öccse, nénje-bátyja,
mint hajdan a Jeroboám12 családja.

S azontul, harmincnyolcból visszamenve,
a napokat számlálja vala rendre,
kiáltozván az Urhoz: „Halld, Hatalmas!
Hires Bosszuálló, szavamra hallgass!
Elküldtél engem, férgekhez a férget,
kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
Én inkább ültem volna itt a pusztán,
sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán.
De böjt s jámborság néked mint a pélva13,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni ahova te küldtél.
Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megcsufoltak, Egek Alkotója!
Szolgádat pellengérre állították,
mert gyönge fegyver szózat és igazság.
Nincs is itt haszna szépszónak s imának,
csak harcnak és a hatalom nyilának.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem,
harc és pusztulás prófétája lettem.
Harcolj velük hát, Uram, sujtsd le őket!

12   Jeroboám: II. Jeroboám (i. e. 793–753) Izrael utolsó királya volt
13    pélva: pelyva, a gabonaszemet borító vékony, hártyás levélkék, illetve ezeknek a csépléskor leváló és összegyű-

lő tömege; csekély értékű takarmány
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Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket,
mert nem lesz addig igazság, se béke,
míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre.”

S elmult egy hét, és kettő, három, négy, öt,
és már a harmincnyolcadik nap eljött.
Jött a reggel és a dél és az este:
Jónás egész nap az ég alját leste.
S már a láthatár elmerült az éjben,
s egy árva ház sem égett Ninivében.

Negyedik rész

Mert látá az Ur, hogy ott egyik-másik
szivben még Jónás szava kicsirázik
mint jó mag ha termőföldre hullott,
s pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt.
S gondolta: „Van időm, én várhatok.
Előttem szolgáim, a századok,
fujják szikrámat, míg láng lesz belőle;
bár Jónás ezt már nem látja, a dőre.
Jónás majd elmegy, de helyette jő más”,
igy gondolá az Ur; csak ezt nem tudta Jónás,

s azért felette megharaguvék,
és monda: „Mikor ide kijövék,
s azóta napról-napra s egyre többen
jöttek a városból kérdezni tőlem,
kicsit gúnyolva, kicsit félve-bánva,
hány nap van hátra még? S én számról-számra
közlém pontossan. S most szégyenben hagytál!
Hazudtam én, és hazudott a naptár.
És hazudott az Isten! Ezt akartad?
Bünbánók jószándékát megzavartad.
Hiszen tudhattam! Kellett volna tudni!
Azért vágytam hajón Tarsisba futni…
Mert te vagy aki fordít rosszat jóra,
minden gonosznak elváltoztatója.
De már az én lelkem vedd vissza tőlem,
mert jobb nekem meghalnom, hogysem élnem.”
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Tudnivaló pedig itt hogy kimenve
a városból Jónás, ül vala szembe,
a város ellenébe, napkeletnek,
árnyékban, mert egy nagylevelü töknek
indái ott fölfutva egy kiszáradt,
hőségtől sujtott fára, olyan árnyat
tartottak, ernyőt eltikkadt fejére,
hogy azalól leshetett Ninivére
fátylában a nagy fények fonta ködnek.
S örüle Jónás módfelett a töknek.

Aztán egy reggel, hajnaltájra, szerzett
a nagy Uristen egy kicsinyke férget,
mely a töknek tövét megrágta volna
és tette hogy indája lekonyulna,
levele megpörögve kunkorodna
s az egész tök elaszva szomorodna.

Oly vékonnyá fonnyadt, amily nagyra felnőtt:
nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt.

S akkor az Isten szerze meleget
s napkeleti szárasztó szeleket
s lőn hogy a nap hévsége megsütötte
Jónás fejét, és megcsapván, felette
bágyadttá szédítette, ugyhogy immár
úgy érzé, minden körülötte himbál,
mintha megint a hajón volna; gyomra
kavargott, és gyötrőn égette szomja
s ezt nyögte csak: „Lelkem vedd vissza, kérlek,
mert jobb már hogy meghaljak, semhogy éljek.”

S monda az Ur Jónásnak: „Lásd, valóban
méltán busúlsz s vádolsz-e haragodban
a széleslombu, kövér tök miatt,
hogy hűs árnya fejedről elapadt?”
S felelt, kitörvén Jónásból a méreg:
„Méltán haragszom azért, mígcsak élek!”

És monda akkor az Isten: „Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyért kezed nem munkálkodott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.
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És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel?
melynek tornyai vetekedve kelnek?
mely mint egy győztes harci tábor terjed
a sivatagban, és utcái mint
képeskönyv amit a történet irt,
nyilnak elém? Ne szánjam Ninivének
ormát mely lépcsőt emel a jövőnek?
A várost amely mint egy fáklya égett
nagy korszakokon át, és nemzedékek
éltek fényénél, s nem birt meg vele
a sivatagnak annyi vad szele?
Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széjjel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?

Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.”

Igy szólt az Ur, és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott.
Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkedének.
A szörnyű város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.

1937–1938
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 Jónás imája Jónás imája 

  Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök
Cethal szájában végkép eltünök,
a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

1939

 Húsvét előtt 

  S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva belül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
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  ha szétszakad ajkam, akkor is,
  ha vérbe lábbad a dallal és
  magam sem hallva a nagy Malom
  zúgásán át, dalomnak izét
  a kínnak izén
  tudnám csak érezni, akkor is
  – mennyi a vér! –
  szakadjon a véres ének!

Van most dícsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hűlni borogatott
ágyúk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:

  mert rejtek élet száz szele, március
  friss vérizgalma nem türi géphalált
  zengeni, malmokat; inkább
  szerelmet, embert, életeket,
  meg nem alvadt fürge vért:
  s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
  ez inni való sós vérizü szélben,
  a felleg alatt,
  sodrában a szörnyü Malomnak,

mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szűz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék
forgása lejárat:
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  én mégsem a gépet énekelem
  márciusba, most mikor
  a levegőn, a szél erején
  érezni nedves izét
  vérünk nedvének, drága magyar
  vér italának:
  nekem mikor ittam e sós levegőt,
  kisebzett szájam és a szók
  most fájnak e szájnak:

de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,

  ki először mondja ki azt a szót,
  ki először el meri mondani,
  kiáltani, bátor, bátor,
  azt a varázsszót, százezrek
  várta, lélekzetadó, szent,
  embermegváltó, visszaadó,
  nemzetmegmentő, kapunyitó,
  szabadító drága szót,
  hogy elég! hogy elég! elég volt!

hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
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Ó, béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

1916

A DanaidákA Danaidák  

Lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen, bús alvilágban, asphodelosok14 között, hol asphodelos 
meg se moccan, gyászfa nem bókol galyával, mákvirág szirmát nem ejti, mert a szél ott mélyen 
alszik, alszik asphodelos ágyban, mélyen alszik, nem beszél,

hol a tók acéltükörként mozdulatlan elterülnek, pillák könnyen szenderülnek, mert a pillák 
legyezője, habszövetnek fodrozója sohase jár ott, a szél; 

óriási amphorákba, alabastrom amphorákba ötven asszony, bünös asszony karcsu vázát meg-
meritve, majd meritve, majd üritve kárhozott bús ötven asszony mindörökre töltöget,

ötven kárhozott bus asszony óriási alabastrom amphorákba mindhiába töltögeti drága ned-
vét, drága Léthéből meritett sohasem elég vizet.

Óriási karcsu gyászfák ágaikat sohse rázzák: [minden águk egy-egy lélek, öngyilkos bús régi 
lélek, mely most néma fán tenyész;

érzőn, mégis öntudatlan nyujtja lombát mozdulatlan, mozdulatlan és sötéten, át a réten,

át a réten, hol a Léthe (ez a rét a Léthe réte) száz belémosott bünöktől szennyes vizzel, elfelej-
tett ős bünöktől szennyes vizzel körbe folyva nem enyész, 

14   asphodelos: méteres magasságúra növő, koloncos gyökerű, levélrózsás növény
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nem enyész, nem ér tengerbe, hanem hétszer körbe-körbe, vissza önmagába]: ottan ötven 
asszony kárhozottan ötven órjás amphorába mindhiába, mindhiába tölti könnyét és vizét, 

majd merítve, majd üritve, mindhiába, mert az ötven bűvös edény tölthetetlen mint a tenger 
önmagától megapad és elhuzódik és az ötven bűnös asszony Léthe vízét alabastrom ampho-
rákba mindörökre csak hiába tölti szét. 

Ötven asszony, alabastrom testtel, ébenszinü hajjal érzőn, mégis öntudatlan öntögetve 
szakadatlan félig értett dalra kel, 

ötven kárhozott bus asszony felvilágból lehozott és lelkeikbe visszajáró félig értett félemléket 
fojtott hangon énekel: 

„Meggyilkoltuk férjeinket, ötven daliás nagy férfit és szerettünk, csak szerettünk, Isten tudja, 
kit szerettünk, vágykancsóból meritettünk, meritettünk, üritettünk, fenn a zöldvilágu föl-
dön, az aranyos nap alatt – 

Régi szavak járnak vissza elsötétült lelkeinkbe, mint sötétben nagy szobákba utcáról behul-
lott fények; mit jelentenek? hiába próbálunk rá emlékezni; mit jelent az, hogy: szeretni? mit: 
kivánní? és: ölelni? a homályban mindhiába kérdezzük az árnyakat. 

Csak daloljunk: Meggyilkoltuk – s emlékezzünk: férjeinket – csak daloljunk, bár nem értjük, 
és meritsünk és üritsünk; úgy sem tudjuk abbahagyni; és daloljunk, bár nem értjük, mert kü-
lönben némaság van, és a némaság oly félős! néma, rengeteg sötétség: a sötétség nem beszél” 

Igy dalolt az ötven asszony, ötven kárhozott bus asszony, egymáshoz mind oly hasonló ében-
fürtü, alabastrom testü ötven testvérasszony igy dalolt a Léthe-réten, lélekfák közt, mákvirág 
közt, óriási amphorák közt, Léthe mellett, hol a szél 

lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen bus alvilágban alszik asphodeloságyban, mélyen alszik, 
nem beszél. 1910
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 Ádáz kutyám 

  Ádáz kutyám, itt heversz mellettem.
Amióta a gazdád én lettem,
ez a hely a legjobb hely tenéked:
nem érhet itt semmi baj se téged.
Rajtam csügg a szemed, hív imádás
együgyű szálán csügg, boldog Ádáz.

Mert boldog ki jámborul heverhet
valami nagy, jó hatalom mellett.
S te jámbor vagy, bár olykor asszonykád
bosszújára megrablod a konyhát
s csirkét hajszolsz vadul a salátás
ágyakon át: jámbor, noha – Ádáz.

Elcsavarogsz néha messze innen,
el is tévedsz kóbor hegyeinkben;
avagy titkos kalandjaid vannak.
Ág tép, gonosz ebek rád rohannak,
zápor is lep, szőröd-bőröd átáz:
ázva, tépve jössz vissza, kis Ádáz.

Visszajössz, mert ugyan hova mennél?
Hol lehetne egyéb helyed ennél?
Szimatokból ezer láthatatlan
ösvény vezet téged mindenhonnan
hívebben, mint bennünket a látás:
minden ösvény ide vezet, Ádáz!

Tudod, hogy itt valaki hatalmas
gondol veled, büntet és irgalmaz,
gyötör olykor, simogat vagy játszik,
hol apádnak, hol kínzódnak látszik:
de te bízol benne. Bölcs belátás,
bízni abban, kit nem értünk, Ádáz.

Óh, bár ahogy te pihensz lábamnál,
bizalommal tudnék én is Annál
megpihenni, aki velem játszik,
hol apámnak, hol kínzómnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

1924



269

bAbiTs miHály 

 A gazda bekeríti házát 

  Léckatonáim sorban állnak már, pici
földem a földből kikerítve, könnyü szál
dzsidások módján állnak őrt, hatalmasan
igazságukban; ők a törvény, ők a jog,
erőm, munkám, nyugalmam és jutalmam ők,
s jel hogy vagyok; sün-életem tüskéi e
szakadt létben, kizárva minden idegent,
de átbocsátva ami még közös maradt
a testvérek közt: táj varázsát, távoli
egek pirossát, és a tejnél édesebb
levegőt; mostanában ugyan e szeles
október hidegét is, aki április
karmosabb öccse –
 
 Óh mi edzve karmosabb
öcsökhöz már, kincses tavalyból érkezett
bátyák magunk: mit, hízelegni a modern
szeleknek? Ősz ez! barbár, gyilkos és hazug.
Szemtelen ősz! Nyárnál hangosabb! Csupa vad
zaj, tusa, tánc! Ezer madár alatt a fák
nem ingtak-zengtek ennyire! De élet e
lárma és rángás? Csöndben érik a csira
a föld alatt; halk a termékeny éj; a fű
növése lassú: ez az élet! Kertem, ódd
a magvat ami megmaradt kincses tavaly
füvéből és barbár szelekkel ne törődj!
 
Jöhet a vad tánc, tépő, részeg, ál-buján
vetkőzni csontig a virágokat; jöhet
a vak kacaj ápolt növényeinkre; majd
a fehér-csuhás vezeklő, a tél; te csak
maradj a tavaly őre! s ha a jövevény
lenézve így szól: „Én vagyok az Új!” – feleld:
„A Régi jobb volt!” – Hősi léceid mögött
mint középkori szerzetes dugott a zord
sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros
képégetők elől pár régi könyvet: úgy
dugd magvaid, míg, tavasz jőve, elesett
léckatonáid helyén élő orgona
hívja illattal a jövendő méheit.

1925
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 Cigány a siralomházban 

  Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas
fényes, páncélos, ízelt bogarat.

Úgy született később az ajkamon, mint
a trombitahang, mint a trombitahang
katonák szomjas, cserepes ajkain.

De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön
mint beesett szemek gödreiben
remegve fölcsillan a könny.

Nem magamért sírok én: testvérem van millió
és a legtöbb oly szegény, oly szegény,
még álmából sem ismeri ami jó.

Kalibát ácsolna magának az erdőn: de tilos a fa
és örül ha egy nagy skatulyás házban
jut neki egy városi zord kis skatulya.

És örül hogy – ha nem bírja már s minden összetört –
átléphet az udvari erkély rácsán
s magához rántja jó anyja, a föld.

Szomorú világ ez! s a vers oly riadva muzsikál
mint cigány a siralomházban.
Hess, hess, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár!

Ha holtakat nem ébreszt: mit ér a trombitaszó?
Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull
s nem kérdi, mire jó?

1926
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 Csak posta voltál 

  Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak,
kérdezd a szőnyeget mely dupla lábad
 nehezét únja s rímét ismeri:
marad-e rajta valami magadból,
vagy csak az utcán cipődre ragadt por
 amit emlékül továbbadsz neki?

Aztán menj ki és kérdezd meg az utcát
melyet oly égve és merengve futsz át
 naponta többször, hogy már azt hiszed,
minden ház lelked mély szineit itta
s lelked rongyait lengi mindenik fa
 s a sarki szél is tégedet sziszeg,

kérdezd és olvasd amit rájuk irtál,
s vedd ki a szélből mit beléje sirtál
 mint gramofonba mely megőrzené:
miről beszélnek? Régibb otthonodról
s a vad hegyekről, melyek alul egykor
 közéjük jöttél, s amelyek felé

emléked visszanéz közűlük; ez vagy
te, ez az emlék! egy csöpp Fogaras vagy
 Pest közepén, azt hordasz és vetitsz,
s ha árnyat festesz a város falára,
az csak a hűvös havasoknak árnya,
 mely rádtapadt s amelyet közvetitsz.

Nem! hiszen ott is csak valaki voltál,
és a hegyekkel egy csak ott se voltál.
 Mi voltál ott? keresd tovább magad!
Ott nyájas szőllőtőkéket cipeltél
s a barbár csúcsoknak nemet feleltél,
 mert szülőfölded felelt általad.

Nagyapád háza s a szelid Dunántul:
de abban se lelheted igazánbul
 magad lelkét, lázadó siheder!
Más voltál ott is! más táj, messzebb útak
voltak még amik rajtad áthuzódtak
 s csak posta tudtál lenni és meder.
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Életed gyenge szál amellyel szőnek
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek:
 amit hoztál, csak annyira tied
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy.
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy
 magad is, kit a holtak lépte vet.

1932

 Balázsolás 

  Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!
 Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
 s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
 Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
 aki hozzád imádkozott
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az
 oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul15 dünnyögve, amit sem én
 s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
 életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák
 lobjaitól16, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
 nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
 segíts, Sebasta17 püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
 hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
 magasabb szellemek de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
 Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
 hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!

15   diákul: latinul
16   mondulák lobjaitól: mandulagyulladástól
17   Sebasta: Sebasta, Sebastia (lat.); a mai Törökország területén fekvő egykori római tartomány székhelye



273

bAbiTs miHály 

 ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
 mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
 és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
 zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
 kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
 kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
 hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
 Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
 kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér ízét,
 a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
 csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
 okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
 még az Isten jósága sem,
a mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
 olyan nagy dolog a halál.

1937
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐKOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
(1885–1936)

 A szegény kisgyermek panaszai A szegény kisgyermek panaszai   
[részletek]

Mint aki a sínek közé esett...

  És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a forró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép,
és lát, ahogy nem látott sose még:

Mint aki a sínek közé esett…
a végtelent, a távol életet
búcsúztatom, mert messze mese lett,
mint aki a sínek közé esett:

Mint aki a sínek közé esett –
vad panoráma, rémes élvezet –
sínek között és kerekek között,
a bús idő robog fejem fölött,
és a halál távolba mennydörög,
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset:

Mint aki a sínek közé esett.

Azon az éjjel

  Azon az éjjel
az órák összevissza vertek.
Azon az éjjel
holdfényben úsztak mind a kertek.
Azon az éjjel
kocsik robogtak a kapunk alatt.
Azon az éjjel
könnyben vergődtek a fülledt szavak.
Azon az éjjel
égett szobánkba gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzadó homályba.
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Azon az éjjel
arcunk ijedt volt s halavány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ősz nagyapám.

Azon a reggel
csupa rokon jött, sirató nép.
Azon a reggel
sürögtek az öreg mosónék.
Azon a reggel
kendővel kötötték fel gyenge állát.
Azon a reggel
búsan vezettek a feldult szobán át.
Azon a reggel
rozsdás pénzt tettek kék szemére.
Azon a reggel
riadva bámultam feléje.
Azon a reggel
csak hallgatott makacs ajakkal
Azon a reggel
olyan volt, mint egy néma angyal.

Anyuska régi képe

                                 Jaj, de édes.
Itt oly fiatal még. Tizenhat éves.
Mellén egy nagy elefántcsont kereszt.
De dús, komoly haján, bársonyruháján
titkos jövendők szenvedése rezg.
Keze ölében álmodozva nyugszik
karperecek, gyűrűk súlya alatt
és könnyen az asztalra könyökölve,
feje előrebillen hallgatag.
Oly idegen így. Olyan ismeretlen.
Tündéri ábrándok menyasszonya.
Csak a szeme nevet rám ismerősen,
két mélabús, merengő viola.
Csak kék szemében ismerek magamra,
mely eljövendő álmoktól homályos
s rettegve a bús végtelenbe réved.
A lelkem már körötte szálldos.
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 Boldog, szomorú dal Boldog, szomorú dal 

  Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is
s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vigan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegemnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
s már nem vagyok otthon az égben.

1917
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 Őszi reggeli Őszi reggeli 

  Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd1

szőlőt, hatalmas, jáspisfényü2 körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

1929

 Halotti beszéd Halotti beszéd 

  Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

1   smaragd: zöld színű drágakő
2   jáspisfényü: sárgásbarna vagy vöröses féldrágakő
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Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

1933



279

kosztolányi dezső 

 Hajnali részegség Hajnali részegség 

  Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
százig olvasva s mérges altatókkal.
Az, amit írtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szívem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba le-föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombeli mézek
s amint botorkálok itt, mint a részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cipőjük, a ruhájuk
s ők a szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítnek álmodozva,
de – mondhatom – ha így reá meredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec.
Egy keltőóra átketyeg a csendből,
sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl,
és az alvóra szól a
harsány riasztó: „ébredj a valóra”.
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A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virít alóla
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanában rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog
a langyos őszi
éjjelbe, mely a hideget előzi,
kimondhatatlan messze s odaát,
ők akik nézték Hannibál3 hadát
s most néznek engem, aki ide estem
és állok egy ablakba, Budapesten.

Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem
s felém hajolt az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek, és távolba roppant
fénycsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyult,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent,
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az előcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsőn bucsúzott,
előkelő úr, az ég óriása,

3   Hannibál: pun hadvezér, átkelt az Alpokon, hogy elfoglalja Rómát (Kr. e. 2. század)
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a bálterem hatalmas glóriása
s mozgás, riadt csilingelés, csodás,
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint a távol
homályból
gyémántosan aláfoly,
egy messze kéklő,
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő
és rajt egy ékkő
behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szűzi
szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába tűzi
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó
könnyűcske hintó
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben,
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan lángoló Tejutnak,
arany konfetti-záporába sok száz
batár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam,
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van
és most világolt föl értelme ennek
a régi nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.

Virradtig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
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mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tűnik szemedbe ez az estély?

Ötven,
jaj, ötven éve – szívem visszadöbben –
halottjaim is itt-ott, egyre többen –
már ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élő, fényes égi szomszéd,
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szivem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.

1933

 Számadás 

    1
Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van –
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan,

inkább egészen és kínzó-csigába,
mint félig így, alkudva oktalan,
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti itt a földgolyón sokan.

Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve,
templomba, kórházakba, börtönökbe
lassan vonul a roppant karaván,
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siess te is oda, igaz körödbe
s – égő kanóc – lobogj velük örökre
elégedetlenség szent olaján.

2
Nem vagy magad – jobb néked erre, hidd el,
sok furcsa ember néz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,
nem göngyöli a lelkét sem alád,

csak rád tekint fásulva, tompa hittel,
rokon közönnyel, s néha kezet ád,
de ha ezekkel a testvéreiddel
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család.

Családtalanok óriási családja,
mely a többség törvényét túlkiáltja,
komor kisebbség, szívós és kemény,

elégedettek hangos lelki vádja,
íratlan, láthatatlan bírói tábla,
örök, hatalmas ellenvélemény.

3
Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse,
nem kérdezni, szabad-e, nem szabad,
sosem kimélni a könnyet se, vért se,
a semmibe rikoltani szavad,

nem hallanak tán, ám ne menj azért se,
számodra itt még munka is akad,
mindig kell valaki, aki megértse
az utcalányt s a tébolyultakat.

Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét,
szemedben éles fény legyen a részvét,
úgy közeledj a szenvedők felé,

s ne a törtet tekintsd és csonka részét,
de az egész nem-osztható egészét:
ki senkié sem, az mindenkié.
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4
Ki adna másképp inni a betegnek,
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk,
támadna hívő, vértanú, eretnek,
ki egy rögeszmén részegülve csüng,

látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek,
ki sírna, ha nem hallaná fülünk,
s élnének-e ők is, kiket szeretnek,
mi lenne a világ minélkülünk?

Mi lenne máskép a világ s ki lenne
az állatok irgalmas társa benne,
ki lenne hűség és mi lenne ír,

s ki lenne az, ki száguld éjjelente
a lámpa fényénél a végtelenbe,
csodák között s Nirvána-ködben ír?

5
Borús e táj. Borzaszt a forradalmár,
kinek a falba koppan szelleme,
s fia holttestén az anya, ki barbár
jaját okádja – iszonyú zene –,

aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már,
hol tiltakozhatsz és hogy ellene?
de hát hova mehetnél? mit akarnál?
mi érdekelne még, mi kellene?

Sok pénz talán? kenyér zsíros karéja?
egy mozicsillag rossz szalag-paréja?
vagy gépkocsi? kaland? mily nyomorék,

pezsgős ricsaj? cicázó, éji réja?
az ócska élet mily rongy kabaréja,
melytől a fő zúg és a gyomor ég?

6
No lásd, maradj, árvák között az árva,
maradj közöttük, állj meg végre itt,
nem kérve semmit és semmit se várva:
ezek a te igaz testvéreid,
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idézd fel őket dolgozószobádba,
adj villamosabb életet nekik,
s ha majd megéled a sok néma lárva,
a te szavad ők még megérthetik.

Megértenek téged s őket megérted,
kiket sirattál, sírni fognak érted,
hisz végzetük egy nékik és nekünk,

kik eldobáltunk minden harci vértet,
nem veszhetünk el, minket kard se sérthet,
nincs semmi sem, amit elveszthetünk.

7
Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog,
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár,
bezárja életét is, mint a boltot,
mert benne van a csillogó bazár,

és félti kincsét, a sok cifra foltot,
a lelke szűk, kucorgó és sivár,
rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott,
örökre reszket és örökre vár.

Hazája ház, barátja az erős,
hitvány rokonja az ki ismerős,
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,

de a boldogtalan tanyája sátor,
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor
s a jó, csak a boldogtalan a hős.

1933
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 Vörös hervadás 

  Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,
reád lehelt a vörös hervadás.
De mért e vidám pompa? Mért
öltözködöl halál előtt a fényes
bíbornokoknak, részeg szeretőknek,
ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak
harsány szinébe?
Oly ünnep-e zsibbadni, elfeledni
lármás kirándulókat és rigókat,
vizek zaját,
az élet édes-olcsó csengetyűit?
Oly jó nem élni?
Örülsz?

1931

 Októberi táj 

  Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndbe lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

1927–1935

 Marcus Aurelius 

  Sárgán hever itt a középkori Róma,
de lángol az alkony,
mint véres oroszlán
s te fönn lovagolsz még
a Capitolium ősi tetőjén,
Marcus Aurelius.

Bronzfejü cézár,
aranyszakállú,
vak ragyogásu szoborszemeiddel
őrködve vigyázol
s én állok előtted.
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Császári felség,
emberi nagyság,
roppant pogányság
örök igazza,
bamba tömegből visszahuzódó,
trón magasában egyedül élő,
koldus imperátor.

Nem kancsal apostol,
nem zagyva keletnek elmebetegje,
fönséges írótárs,
együtt a szív és fő,
fájdalom és bölcs messzetekintés,
elhagyatott e sanyarú földön,
az, aki él és az, aki fél és
látja a törvényt reszketve, de higgadt
lépttel megy a sírhoz, az értelem égő
lámpája kezében,
megvetve, mi barbár,
mindazt, mi hazugság.
Semmi, ami barbár
nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú.
Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel
rádión beszélnek, a jósok, a boncok,
a ferde vajákos, ki cifra regéknek
gőzébe botorkál, csürhe-silányok,
kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak
s úgy fintorog arcuk,
mint a bolondé.

Csak a bátor, a büszke, az kell nekem, ő kell,
őt szeretem, ki érzi a földet,
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű
Medusa-valóság kő-iszonyatját,
s szól: „ez van”, „ez nincsen”,
„ez itt az igazság”, „ez itt a hamisság”
s végül odadobja férgeknek a testét.
Hős kell nekem, ő, ki
déli verőben nézi a rémet,
hull könnye a fényben
és koszorúja
izzó szomorúság.
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Messze vagyok már, messze röpültem,
messze az olcsó, híg dudaszótól,
dél és nyugat között csapong az én lelkem,
mindig szabadabban.
Álarcomat itten elvetem, aztán
újra felöltöm
s járok mosolyogva,
tanulva a tűrést,
a hosszu alázat gőgös erényét,
szenvedve a mocskot, rejtve riadtan
rongyokra szakított, császári palástom.

Hadd emelem föl,
hadd emelem hát tiszta, hitetlen,
kétkedve cikázó, emberi pára-
lelkem tefeléd most,
ki jöttem a pannón
halmok alól, s élek a barna Dunának,
a szőke Tiszának partjai közt. Jaj,
hadd emelem föl mégegyszer a szívem
testvéri szivedhez,
Marcus Aurelius.

1929

 Esti Kornél éneke  

  Indulj dalom,
bátor dalom,
sápadva nézze röptöd,
aki nyomodba köpköd:
a fájdalom.

Az életen, a szinten,
a fénybe kell kerengni,
légy mint a minden,
te semmi.

Ne mondd te ezt se, azt se,
hamist se és igazt se,
ne mondd, mi fáj tenéked,
ne kérj vigaszt se.
Légy mint a fű-fa, élő,
csoda és megcsodáló,
titkát ki-nem-beszélő,
röpülő, meg-nem-álló.
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Légy az, ami a bölcs kéj
fölhámja, a gyümölcshéj
remek ruhája, zöld szín
fán, tengeren a fölszín:
mélységek látszata.

No fuss a kerge széllel,
cikázva, szerteszéjjel,
ki és be, nappal-éjjel,
s mindent, mi villan és van,
érj el.
Tárgyalj bolond szeszéllyel,
komázz halál-veszéllyel,
s kacagd ki azt a buzgót,
kinek a mély kell.

Mit hoz neked a búvár,
ha fölbukik a habból?
Kezében szomorú sár,
ezt hozza néked abból.
Semmit se lát, ha táncol
fényes vizek varázsa,
lenn nyög, botol a lánctól,
kesztyűje, mint a mázsa,4

fontoskodó-komoly fagy
dagadt üvegszemébe.
Minden búvárnak oly nagy
a képe.

Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
és mily komor a vígság.
Tudjuk mi rég, mily könnyű
mit mondanak nehéznek
és mily nehéz a könnyű,
mit a medvék lenéznek.
Ó szent bohóc-üresség,
szíven a hetyke festék,
hogy a sebet nevessék,
mikor vérző-heges még,
ó hős, kit a halál-arc

4    mint a mázsa: a korabeli búvárruhák leginkább fémből és üvegből készültek

rémétől elföd egy víg
álarc,
ó jó zene a hörgő
kínokra egy kalandor
csörgő,
mely zsongít, úgy csitít el,
tréfázva mímel
s a jajra csap a legszebb
rímmel.

A céda életet fesd,
azt, ami vagy te, tettesd,
királyi ösztönöddel
ismersz-e még felettest?
Az únt anyag meredt-rest
súlyát nevetve lökd el
s a béna, megvetett test
bukásait a szellem
tornáival feledtesd.

Hát légy üres te s könnyű,
könnyű, örökre-játszó,
látó, de messze-látszó,
tarkán lobogva száz szó
selymével, mint a zászló,
vagy szappanbuborék fenn,
szelek között, az égben
s élj addig, míg a lélek,
szépség, vagy a szeszélyek,
mert – isten engem – én is,
én is csak addig élek.

Menj mély fölé derengni,
burkolva, játszi szinben,
légy mint a semmi,
te minden.

1933
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Esti Kornél Esti Kornél   
[részletek]

TIZENNYOLCADIK FEJEZET, 
melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást,  

– s elbúcsúzik az olvasótól

– Ordított a szél – szólt Esti Kornél. – A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal verte végig 
s  összekarmizsálta arcomat.

Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim, mintha sír-
nék, vagy megolvadt volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül 
fekete sikátorok ásítoztak.

Én csak álltam és vártam, topogtam a kőkemény aszfalton, s körmeimbe fújtam. Télikabá-
tom zsebébe rejtettem meggémberedett ujjaimat.

Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.
A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.
Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivalltak rám: 

„Megtelt.” Emberfürtök lógtak a fölhágóról. Benn, a kétes homályban, melyet egyetlen fém-
szálas körte világított meg vörösen, élőlények mozogtak, férfiak, nők, karon ülő csecsemők is.

Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt 
finnyáskodni. Úgy fáztam, hogy fogaim összekocódtak. Aztán siettem is, nagy út várt rám: 
okvetlenül meg kellett érkeznem.

Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe, 
s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el oly vad sebes-
séggel, hogyha leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset 
súroltam. Életemmel játszottam.

A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől egyig gyű-
löltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel össze-
kovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, 
nyakam szegem, s ők ily áron szabadulnak egy kölönctől.

Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak épp a peremén jutott számomra talpalatnyi 
hely. De hát fönn voltam a szilárd talajon. Két kezemmel keményen szorítottam a kocsi külső 
vázát. Nem kellett immár félnem, hogy lerepülök.

Igaz, itt a közhangulat ismét ellenem fordult, mégpedig viharosan. Ott lenn már félig- 
meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt, s miután összekoz-
másodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, 
a legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyíltan és suty-
tyomban, hangosan és halkan, szitkokkal, tréfás átkokkal, otromba, aljas megjegyzésekkel 
üdvözöltek. Semmiképp se csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két 
méternyire, mint itt.

De nem adtam föl a harcot. Csak kitartani – biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért 
sem engedni.

Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy kapaszkodószíjat, s azon 
csüngtem. Nemsokára meglökött valaki. Oly szerencsésen buktam előre, hogy beljebb vágód-
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tam. Már nem közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a tornácon levő csoport kellős 
közepébe ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról szorítottak, melengettek. Néha a szo-
rítás olyan erős volt, hogy elakadt lélegzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-
sarok – a gyomromba bökött.

De a múló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.
Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.
Jöttek-mentek, fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, bal kezemmel kigom-

boltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet, s eleget tehettem a kalauz 
többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen felszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. 
Micsoda öröm volt legalább fizetnem.

Utána ismét egy kis zűrzavar támadt. Fölmászott egy tekintélyes, kövér ellenőr, akinek száz 
kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig levő kávéscsésze, melybe egy 
jókora cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom, s ezúttal 
szabadon levő jobb kezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrág-
zsebembe süllyesztettem.

De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagutat vájva az eleven testek közt 
a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort, és – eleinte 
nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi belsejében: „megérkeztem”.

Közben valaki fejbe ütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor 
ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. 
Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, 
akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára 
is, mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől, beszüremkedő téli ködből, ruhák áporodott 
kigőzölgéséből verődött össze.

E minden emberi méltóságából kivetkezett összepréselt, bűzös állatsereglet láttán annyi-
ra megundorodtam, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek 
a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.

Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában, 
nyúlszőr nyakbavetővel, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egysze-
rű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.

Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom, akkor 
a rongyokban, az állati pofák közt, a dögletes levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és 
kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer találkozott tekintetünk. Ettől kezdve 
nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én, s mintha ő is tudná, hogy 
mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami körülötte van. Ez megvigasztalt.

Engedte, hogy nézzem őt, s én úgy néztem kék szemébe, mint a betegek abba a kék villany-
mécsesbe, amelyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek 
egészen egyedül.

Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.
Egy negyed óra múlva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet réztámaszkodók mér-

tek ki négy utas számára. Egyelőre csak annyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve 
fél combomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték 
magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. 
Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelőztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány 
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dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az 
embereket, és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.

Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem szá-
mít, kissé tovább húzódtak, s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló hely-
ből. Később már válogathattam is a helyek közt.

Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert. Letelepedtem, és körülnéztem. Először 
is a kék szemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet 
vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.

Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, 
szennyes havat, sötét-ridegen zárt kapukat.

Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapí-
tottam, hogy „küzdöttem és győztem”. Elértem azt, amit lehetett. Vajon a villamosban ki 
érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza 
borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, 
a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő tűrhetetlen légkörre és 
szellemre, s szemrehányást tettem magamnak kishitűségem miatt, hogy már-már elcsügged-
tem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított 
gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a sor – mondogattam egy bölcs higgadt 
tapasztalatával –, csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül 
mégis megkapjuk.

Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat. Éppen ki akartam nyújtani zsibbadt lá-
baimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is lélegezzem, szabadon és boldogan, 
amikor a kalauz odalépett ablakomhoz, kifordította az útirányjelző táblát, s ezt kiáltotta: 
„Végállomás.”

Elmosolyodtam. Lassan leszálltam. 1932

Esti Kornél kalandjai   

Az utolsó fölolvasás

Amint szokta, az utolsó pillanatban ugrott föl a vonatra. Poggyászát bevágta egy félfülkébe. 
A kerekek gurulni kezdtek a síneken.

Sötét, téli délután volt.
Álmosan, a virrasztástól véres szemmel bámult ki az ablakon. Nézegette a hómezőket, 

a fölöttük röpködő varjakat, ezt a nagy, fehér-fekete tájképet, aztán akkorát ásított, mintha 
az egészet el akarná nyelni, lehúzta az ablakfüggönyt, hogy semmit se lásson, és mint minden 
alkalommal, amikor belekezdett valamibe vagy amikor túl volt valamin, rágyújtott.

Most az utazásba kezdett bele, és az induláson volt túl. Ezért, mihelyt elszívta egyik ciga-
rettáját, a másikra gyújtott.

Valahova vidékre igyekezett, egy fölolvasásra.
Hányadik fölolvasásom lehet már ez, tűnődött magában, talán a századik is, ha nem 

a százötvenedik, két és fél évtized óta. Egyszer robotnak nevezem, máskor kötelességnek. Va-
lójában ez az életem értelme, kielégülése, ünnepnapja: az úgynevezett dicsőség. Úti élmény-
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nek sincs különb, mint bekukkanni egy ismeretlen városba, látni, amint így napszállatkor 
a gyermekek az iskolából hazafelé bandukolnak a havas utcákon, meglopni testvéri közös-
ségüket, beszagolni egy vendéglőbe, végigsétálni a főutcán, aztán máris szaladni a szállóba, 
készülődni, másnap pedig rövid tapsmámor és pezsgőcsömör után továbbröpülni, mintha 
az egész csak álom lett volna. Jaj, mennyi ilyen emlékem van ezekről a fölolvasásokról. Em-
lékezem vasárnapi ebédekre, mert rendszerint szombaton rándultam le, és vasárnap még ott 
fogtak, a vasárnapi ebédek arany húsleveseire, melyekben duzzadtan úszkáltak a tüdős tás-
kák, a paradicsommártások szinte harsány, hősi pirosára, s a tortaépítmények felhőkarcoló-
ira is. Emlékszem elkallódott barátaimra, begyöpösödött osztálytársaimra, akik a fölolvasást 
követő reggelen, amíg ágyban dőzsöltem még félálomban, váratlanul bukkantak föl szobám 
hátterében, szájukon egy emlékeztető, bocsánatot kérő s mégis vádoló mosollyal, hogy bár 
elfeledten és névtelenül, de azért még a világon vannak. Emlékezem egy nyájas családra, 
mely szállóvendégül látott, lakószobámra, melyet annyira kényelmessé és otthonossá 
próbált tenni, hogy sohasem éreztem magam benne se kényelmesen, se otthonosan, s ha 
egyedül maradtam, akkor is állandóan hajlongtam és mosolyogtam, mintha közelemben 
lettek volna szeretetre méltó házigazdáim, akik a fal mögött is mozdulataimat lesték, és 
amikor mosakodni akartam, ők maguk szivattyúztak vizet alkalmi mosdómba. Emlékszem 
tisztelőimre, akik az utcasarkon egy oszlop mögül törtek rám, hogy kezem vonását kérjék, 
és műkedvelő írókra, akik úgy nyújtották át kéziratukat, mint királynak holmi életbe vágó 
kérvényt, a hódolat rózsáival átkötve vagy pedig orv fenyegetést burkolva belé, mint tőrt a 
merénylők. Emlékszem egy nagyváradi kávéházra, még a régi béke idejéből, ahol a pincérek 
fülem hallatára azon vitatkoztak, hogy melyik volt a múlt vasárnap az „életszagúbb” szonett. 
Emlékszem kedves nénikékre, akik azzal gyanúsítottak, hogy lenézem ételremeküket, mert 
– hiába – nem pesti az, és részint azon csodálkoztak, hogy nem eszem belőle eleget, részint 
pedig azon, hogy annyit eszem belőle, s mint költő nem vetem meg az ilyen prózai dolgokat. 
Emlékezem, hogy vonszoltak ide és oda megtekinteni egy árvaházat vagy egy vágóhidat, egy 
képtárat vagy egy járványkórházat, s mint mondtam mindenről tartózkodó, de elismerő 
szakvéleményt, én, aki az íráson kívül semmihez a világon nem értek. Emlékezem aztán 
leányokra és asszonyokra, akik ilyenkor a véletlen tündér szeszélyét és végzetét hozták ne-
kem. Minden fölbogozhatatlanul együtt van ezekben a kirándulásokban, melyek sohasem 
ugyanazok, és mégis mindig ismétlődnek. Beh szépek is voltak, sóhajtott. Jó volna még élni 
egy darabig.

Nyolc felé járt. Esti fölrántotta az ablakfüggönyt. Künn már a hósík is olyan fekete volt, 
mint a varjak. Mindenütt áthatolhatatlan, sűrű köd gomolygott. „Kilenckor kezdődik a föl-
olvasás, gondolta, csak annyi időm marad, hogy a szállóban átöltözzem.” Nyújtózkodott. 
Mellénye felső feléből kihúzott egy barna üveget. Bevett valamit, amitől szeme azonnal csil-
logni kezdett. Újra rágyújtott. Néhány perc múlva kivilágított kupolák sugárkévéi törtek 
át a homályon, víztartályok és gyárkémények integettek feléje, aztán a kalauz beszólt, hogy 
megérkezett.

Átadta a poggyászát, leugrott a pályaudvarra, a sínek közé, ahol egy homályos csoport 
közeledett feléje, a Közművelődési Egyesület serény elnöke, ifjú feleségével meg egy sápadt, 
ismeretlen, szótalan fiatalemberrel. Amint ilyenkor szokták, megkérdezték tőle, hogy jól 
utazott-e, nem fáradt-e el túlságosan, s miután ő erre valamit makogott, kocsiba ültették, 
elmondták, hogy az est iránt városszerte „óriási az érdeklődés”, noha még „nem adtak el 
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minden jegyet”, és vitték a szállóba, az Aranysasba, amelynek a másik szárnyán mindjárt ott 
a színpad is, úgyhogy neki csak majd át kell sétálnia.

A sápadt, ismeretlen, szótalan fiatalember, aki az est rendezője volt, „rendkívüli tapintat-
tal” a szálló előcsarnokába kísérte őt, megvárta, amíg a fölvonóra száll, és „eltávozott”.

Már javában zakatolt a fölvonó, amikor Esti fölfigyelt, hogy mégiscsak érik néha megle-
petések. Soha életében nem járt ilyen furcsa vidéki szállóban. A fölvonó nyargalt, robogott, 
immár percekig, egyre följebb és följebb.

– Hová megyünk? – kérdezte a kisfiút.
– Föl – válaszolt a kisfiú, és mutatóujjával a magasba bökött.
– Hányadik emelet?
A kisfiú erre nem felelt, mert a fölvonó még egyet-kettőt zökkent, aztán nagy zajjal meg-

állapodott. Némán vitte előre bőröndjeit a hosszú és szűk folyosón, melyen szürke gyökér-
szőnyegek szaladtak a szürkére festett egyforma ajtók mentén. Az egyik ajtót kinyitotta.

– Tessék parancsolni – mondta.
– Ez a szobám? – érdeklődött Esti, a gőzfűtéstől pállott levegőben a szoba közepére ment, 

és körültekintett.
Egy nagy tükröt látott, oldalt az ágyat, szemben pedig a kerevetet. Bólintott, és elküldte 

a kisfiút. Kinézett az ablakon. Lenn, egészen mélyen lenn a hegyeken egy kisváros szétszórt 
házacskái hevertek a lámpafénytől sugárzó, sárga, meleg ablakokkal, mint gyermekkori 
színházának feledhetetlen díszletén. Sokáig gyönyörködött ebben. Egy zömök kőtorony 
körül a hullongó hóban varjak keringtek.

– Siessünk – biztatta magát, és nekilátott.
Önborotvapengéje harsogva szántott végig arcán, forró vízben mosakodott, aztán 

bőröndjéből egymás után rebbent elő a fehér ing, a fehér mellény, a fehér nyakkendő, mint 
künn a hó, s utána a fekete frakk, a fekete nadrág, a fekete lakkcipő, mint künn a varjak.

Bach Air-jét fütyörészte, s azon gondolkozott, hogy mit műveljen ma este a dobogón. 
Mindenesetre zsebébe gyűrt néhány újabb kéziratot. Ide-oda hajlongva fésülködött a tükör 
előtt, s boldogan észlelte, hogy még nem egészen vénült meg, és magas.

– Induljunk – vezényelt magának, és a folyosóra lépett. Ez volt az a hosszú és szűk folyosó, 
melyen előbb a kisfiúval idejött, a szürke gyökérszőnyeggel és a szürkére festett egyforma aj-
tókkal, de csak most vette észre, hogy milyen hosszú és szűk. Valahol a végén tükör csillámlott 
homályosan, visszaverve a hosszú és szűk folyosót, a szürke gyökérszőnyeggel és a szürkére fes-
tett egyforma ajtók végtelen sorával. Minthogy mennél előbb a színpadra akart érni, a tükör 
felé igyekezett, abban a reményben, hogy ott majd valami kijáratot lel vagy lépcsőt. De  csa-
latkozott. Amint a közelébe ért, meggyőződött, hogy amit a tükörben lát, az nem is tükörkép, 
hanem maga a valóság. Végeérhetetlen volt ez a folyosó. Micsoda nagyzolás Mucsán, dörmö-
gött, és elbiggyesztette száját. Bosszúsan sietett előre. „Úgy látszik, újra eltévedtem”, mondta 
mosolyogva, de zavartan egy pincérnek. Az útbaigazította, hogy menjen visszafelé, ellenkező 
irányba, s ott valahol messze ugyancsak egy tükör látszott, de a végén szintén nem volt tükör, 
csak maga a folyosó, megszámlálhatatlan ajtaival és szobáival.

Öt-hat percig bolyonghatott, amikor egy másik pincér jobbra irányította, aztán egy 
harmadik pincér megint balra. Akkor már régen elmúlt fél tíz is. Idegeskedett, hogy végképp 
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elkésik az előadásról, türelmét vesztette, és magából kikelve szaladgált ide-oda, le és föl, 
egyik emeletről a másikra futkosva, s mindenütt csak az egyformaság kétségbeejtő útvesztője 
fogadta. Végül dörömbölni kezdett a fölvonó vaskalitkáján. A fölvonó megállt, kilépett belőle 
a kisfiú, és ő beszállt. Ismét szédületes iramban repülni kezdett fölfelé, aztán zuhanni lefelé, 
kivárhatatlan hosszú percekig. Esti ordítozott, toporzékolt, hogy ki akar szállni.

Arra a hosszú és szűk folyosóra érkeztek, ahonnan elindultak. Szobája ajtaját nyitva találta, 
benn az öltözködés rendetlenségét, szappanhabos önborotváját a mosdótálban. A tükör elé 
állt, és figyelte fehér arcát, verejtékes homlokát. Tudta, hogy mi fog következni. De ez inkább 
érdekelte, mint borzasztotta. Azon csodálkozott, hogy az egész csak ennyi.

Amíg a kisfiú orvosért szaladt, addig ő előkotorászta a barna üveget, és megint bevett 
belőle.

– Miért használja ezt? – kérdezte tőle az orvos szemrehányólag, és kivette a kezéből.
– Azért – felelte Esti –, mert a földön meghalnak a gyermekek.
Az orvos megállapította, hogy félrebeszél, s szeme bandzsít. Tapogatta érlökését, de már 

nem érezte. Le akarta ültetni egy székre. Erre Esti teljes hosszában végigvágódott a földön. 
A tükör elé esett, s kidülledt mind a két szeme. Ekkor rohant be a sápadt fiatalember. Lélek-
szakadva követelte a mestert, hogy a színpadra vigye.

Döbbenten látta, hogy mi történt.
– Érdekes – jegyezte meg –, most is nézi magát a tükörben.
– Igen – bólintott az orvos. – Mint afféle művészember. Pedig már nem is él.

1933

Fürdés  

Fehéren sütött a nap.
Mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújtanak, úgy izzott a balatoni fürdőhely 

a verőfényben. A meszelt kunyhók, a kukoricagórék, a homok keretében minden fehérnek 
látszott. Még az ég is. Az akácfák poros lombja pedig olyan fehér volt, akár az írópapír.

Fél háromra járt.
Suhajda ezen a napon korán ébredt. Lejött a tornác lépcsőjéről, a nyaraló udvarában levő 

parasztkertbe.
– Hová? – kérdezte Suhajdáné, amint a törökszegfűk között horgolt.
– Fürödni – ásított Suhajda, kezében egy meggyszín fürdőnadrággal.
– Ugyan, vidd el őt is – kérlelte az asszony.
– Nem.
– Miért?
– Mert rossz – felelte Suhajda. – Mert haszontalan felelte, és szünetet tartott. – Nem tanul.
– Dehogynem – tiltakozott felesége, vállát vonogatva. – Egész délelőtt tanult.
A konyha előtt a lócán fölneszelt egy tizenegy éves fiú. Térdén összecsukott könyvet tartott: 

a latin nyelvtant. Vékonyka gyermek volt, haja rövidre nyírva nullás géppel. Piros tornaing 
rajta, vászonnadrág, lábán bőrsaru. Pislogott az apja meg az anyja felé.
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– Hát – szólt hozzá Suhajda nyersen, fölvetve szigorú fejét –, mi az: dicsérni fognak engem?
– Lauderentur – rebegte a gyermek, gondolkozás nélkül, de előbb fölkelt, mint az iskolá-

ban.
– Lauderentur – bólogatott csúfondárosan Suhajda –, lauderentur. Szóval a pótvizsgán is 

meg fogsz bukni.
– Tudja – mentegette az anyja –, tudja, de összezavarodik. Fél tőled.
– Én kiveszem őt az iskolából – biztatgatta magát Suhajda –, bizony úristen kiveszem.  

Lakatosinasnak adom, bognárnak – maga se tudta, hogy indulatában mért épp ezt az iparágat 
választotta, amelyre egyébként sohase gondolt.

– Gyere ide, Jancsikám – szólt az anyja. – Ugye tanulsz majd, Jancsikám?
– Sírba visz ez a taknyos – vágott közbe Suhajda, mert a méreg fűszer volt neki, paprika –, 

sírba visz – ismételte, s élvezte, hogy a harag kitágította az ereit, jótékonyan elűzte délutáni 
unalmát.

– Tanulok – hebegte a fiú, hangtalanul.
Védelmet keresve megalázott semmiségében, az anyjára pillantott.
Az apját szinte nem is látta. Csak érezte. Mindenütt, mindenkor, gyűlöletesen.
– Ne tanulj – legyintett Suhajda. – Sohase tanulj. Fölösleges.
– De tanul – szólt az anya, s a gyermek fejét hóna alá ölelve simogatta. – Te pedig megbo-

csátasz neki. Jancsika – mondta váratlanul, minden átmenet nélkül –, hozd szépen a nadrá-
godat. Apa majd elvisz fürödni.

Jancsi nem értette, hogy mi történt, hogy mit jelent anyjának a közbelépése, mellyel a rég-
óta húzódó pörpatvart önkényesen, csodálatos gyorsasággal intézte. De azért fölrohant a tor-
nácra. Onnan egy sötét kis szobába ért. Keresgélte a fiókokban a meggyszín fürdőnadrágot. 
Az egészen olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. Suhajdáné varrta mind a kettőt.

Az apa tétovázni látszott.
Anélkül hogy bármit mondana feleségének, megállapodott egy köszmétebokor mellett, 

mintha késlekedő fiát várná. Majd nyilván mást gondolt. Kiment a léckapun. A tó felé igye-
kezett, valamivel lassabban, mint máskor.

Sokáig kutakodott a fiú.
Jancsi a második gimnázium évzáró vizsgáján megbukott a latinból. Ezen a nyáron pót-

vizsgára készült. Minthogy azonban a tanulást a szünidőben is félvállról vette, apja büntetés-
ből eltiltotta őt a fürdéstől egy hétre. Még két fürdéstelen napja lett volna. Most meg kellett 
ragadnia az alkalmat. Lázasan hányta széjjel a ruhákat. Végre meglelte a fürdőnadrágot. Be se 
csomagolta, lobogtatva hozta ki az udvarba. Ott csak az anyja várta. Fölágaskodott hozzá, 
hogy sebtében csókot leheljen az édes, imádandó arcra, s apja után iramodott.

Anyja utána kiáltott, hogy később majd ő is lejön a partra.
Suhajda vagy húsz lépéssel haladhatott előtte a gyalogösvényen. Jancsi bőrsaruja, amint fu-

tott, tapsikolta a port. Hamar utolérte őt az ördögcérnaösvénynél. De néhány lépéssel előbb 
lassított, óvatosan lopakodott melléje, mint a kutya, még mindig nem lévén bizonyos, vajon 
nem kergetik-e vissza.

Az apa egy szót se szólt. Arca, melyet a gyermek olykor oldalvást, gyors pillantással kém-
lelt, zárt volt és merev. Fejét fölszegte, a semmibe nézett. Úgy rémlett, észre se veszi őt, nem 
törődik vele.
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Jancsi, akit az iménti örömhír fölpezsdített, most elszontyolodott, búsan lépegetett, szom-
júságot érzett, inni akart, szükségére menni, szeretett volna visszafordulni, de félt attól, hogy 
apja megint rárivall, s így a helyzetet, melyet csatlakozásával teremtett, a rosszabbtól való 
félelmében vállalnia kellett.

Várta, hogy mi történik vele.
Az út a nyaralóktól a tóig mindössze négy perc. Siralmas fürdőhely volt ez, villany és 

minden kényelem nélkül, a köves zalai parton, erősen harmadrendű. Szegény hivatalnokok 
nyaraltak itten.

Künn az udvarban eperfák alatt nők, férfiak egy ingben, mezítláb görögdinnyét, főtt ku-
koricát rágcsáltak.

Suhajda az ismerőseinek régi nyájas hangján köszönt, amiből a gyerek – a harag e boldog 
fegyverszünetében – azt következtette, hogy nem is annyira dühös, mint mutatja. Később 
azonban az apa homloka ismét kegyetlenné vált.

Tücskök ciripeltek a napfényben. Már feléjük lengett a víz édesen rothadt szaga is, már 
feltűnt a korhatag fürdőépület is, de Suhajda nem beszélt.

Istenesné, a fürdősasszony, aki kontyát piros pipisz kendővel kötötte át, kinyitotta kabinjai-
kat, beengedte őket: az elsőbe az apát, a másodikba, melyben Suhajdáné szokott öltözködni, 
a fiút.

Kívülük nem is tartózkodott más a parton, csak egy legény. Az ott valami döglött lélekvesz-
tőt tatarozott. Rozsdás szögeket egyengetett a földön.

Jancsi előbb vetkőzött le.
Kijött a kabinjából, de nem tudott mit csinálni, nem mert az áhított vízbe menni.  

Zavarában a lába fejét nézegette. Amíg apja elkészült, ezt szemlélte nagy figyelemmel, mintha 
először látná.

Suhajda meggyszín fürdőnadrágjában lépett ki, egy kissé potrohosan, de izmosan, föltárva 
fekete szőrös mellét, melyet a gyermek mindig megbámult.

Jancsi rátekintett, hogy szeméből olvasson. De nem látott semmit. Az aranykeretes csípte-
tő üvege nagyon villogott. Pironkodva nézte, hogy megy apja a tóba.

Csak akkor somfordált utána, amikor Suhajda hátraszólt:
– Jöhetsz.
Követte őt, egy lépés távolságból. Nem mártotta meg magát, nem úszkált békatempóival, 

mint szokta. Csak botorkált a nyomában, valami bátorítást várva. Suhajda ezt észrevette. 
Félvállról, mogorván mellének szögezte a kérdést:

– Félsz?
– Nem.
– Akkor mit mamlaszkodsz?
Annál a cölöpnél álltak, ahol a gyermeknek a csecsbimbójáig ért a víz, az apjának pe-

dig valamivel följebb, mint derékig. Mind a ketten lekuporodtak, nyakig merültek, élvezték 
a  lanyha tó cirógatását, mely almazölden, tejszerűen pezsgett körülöttük.

Suhajdában a jó érzéstől ingerkedő, játékos kedv ébredt.
– Gyáva vagy, barátom.
– Nem.
Máris megragadta a fiát, két karjába nyalábolta, s belevetette a vízbe.
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Jancsi röpült a levegőben. Farral toccsant a tóba. A víz kinyílt, aztán rejtelmes zúgással, 
háborogva csapódott össze fölötte. Néhány másodpercig tartott, míg kievickélt. Orrán-száján 
prüszkölte a vizet. Két öklével nyomigálta a szemét, mert nem mindjárt látott.

– Rossz? – kérdezte az apja.
– Nem.
– Akkor még egyszer. Egy-kettő – és ismét magához ölelte a gyermeket.
Suhajda, amikor azt mondta: „há-rom”, nagyot lendített rajta, elhajította, körülbelül arra 

a helyre, ahová előbb, de mégis valamivel messzebb, a köteleket tartó cölöp mögé, úgyhogy 
nem is láthatta, amint fia egyet bukfencezve, hátraszegett fővel, kitárt karral lefelé zuhant 
a vízbe. Ezért hátra is fordult.

Szemben vele a somogyi part nyúlt el. A tó tündöklött, mintha millió és millió pillangó 
verdesné tükrét gyémántszárnnyal.

Néhány pillanatig várt, amint előbb.
– Na – mondta végül bosszankodva. Aztán fenyegetően, rekedten: – Mit izélsz? Ne ko-

médiázz.
De senki se válaszolt.
– Hol vagy? – kérdezte valamivel emeltebb hangon, és fürkészett közellátó szemével elő-

re-hátra, jó messzire, hátha ott bukott föl, Jancsi tudniillik kitűnően tudott úszni a víz alatt is.
Amíg azonban Suhajda mindezeket véghezvitte, úgy érezte, hogy már több idő múlt el, 

mint az előző lebukás és fölmerülés között. Sokkal több idő múlt el.
Hatalmasan megriadt.
Fölugrott, lábolta a vizet, gyorsan, hogy ahhoz a ponthoz érjen, ahol a fia valószínűleg 

a vízbe pottyanhatott. Közben egyre kiabálta:
– Jancsi, Jancsi.
Azon a ponton a cölöp mögött se találta. Erre két karjával hadarni kezdte a tavat lapát 

módra. Kotorta fönn és lenn, rendszertelenül, próbált a tó fenekére nézni, a zavaros víz azon-
ban arasznyira sem engedte át tekintetét. Belemártotta eddig száraz fejét, szemét a csíptető 
üvege mögött kimeresztette, mint a hal. Kereste, kereste, mindenhogyan, az iszapba hasalva, 
könyökölve, guggon, újra és újra, körben forogva, oldalt billentve, módszeresen számon tart-
va minden talpalatnyi helyet.

De sehol se volt.
Mindenütt csak a víz volt, a víz ijesztő egyformasága.
Öklődve tápászkodott föl, mély lélegzetet vett.
Amíg lenn búvárkodott, homályosan azt remélte, hogy közben fia már kibukott, hogy 

kacagva áll majd előtte a cölöpnél vagy távolabb már, talán kabinjába szaladt felöltözködni. 
Most azonban tudta, hogy bármily hosszúnak is látszott az idő, ő csak egy-két pillanatig ma-
radt a fenéken, s gyermeke nem mehetett ki a tóból.

A víz fölött olyan nyugalmat látott, olyan közönyt, amilyent eddig nem bírt volna elkép-
zelni.

– Hé – üvöltött a part felé, s tulajdon hangját sem ismerte föl –, nincs sehol.
A legény, aki a lélekvesztőt szögezgette, tenyerével tölcsért csinált füléhez.
– Tessék?
– Nincs sehol – hörgött belőle a kétségbeesés.
– Kicsoda?
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– Nem találom – ordította torkaszakadtából –, segítség.
A legény az evezőpadra tette a kalapácsot, lerúgta nadrágját – nem akarta összevizezni –, 

és a tóba lépett. Vágtatott, de úgy tetszett, kényelmesen jön. Suhajda addig még néhányszor 
lebukott, a vízbe térdelt, tovább haladt, hogy más irányban is keresse, aztán a távolságtól 
megrémülve, visszatért ahhoz a helyhez, melyet mintegy őrzött. A cölöpbe fogózkodott, hogy 
el ne szédüljön.

Mire a legény odaért, Suhajda elbódulva zihált. Nem tudott értelmesen felelni kérdéseire.
Mind a ketten csak ide-oda ténferegtek.
Istenesné a parton kezét tördelte.
Kiabálására húszan-harmincan össze is csődültek, csáklyákat, hálókat hoztak, sőt egy csó-

nak is megindult a szerencsétlenség színhelyére, ami igazán fölösleges volt, hiszen a sekély víz 
itt nem lephetett el senkit.

Hamarosan híre futamodott a környéken, hogy „valaki a vízbe fulladt”. Már mint tény.
Ebben a pillanatban Suhajdáné a parasztkertben a törökszegfűk között abbahagyta a hor-

golást. Fölkelt, a sötét kis szobába ment, ahol előbb Jancsika a fürdőnadrágját keresgélte, s az 
ajtót bezárva, elindult a part felé, amint megígérte neki.

Lassan lépegetett nyitott napernyője alatt, mely a tűző fény ellen oltalmazta. Azon gondol-
kozott, fürödjék-e. Elhatározta, hogy ma nem fürdik. De amikor az ördögcérnasövény felé 
érkezett, gondolatának fonala egyszerre megszakadt, összegomolygott, napernyőjét becsukta, 
szaladni kezdett, s szaladt egész úton, amíg a fürdőépületig nem jutott.

Itt már két csendőr állott meg a mormoló tömeg, többnyire parasztasszonyok. Sokan sír-
tak.

Az anya tüstént megértette, mi történt. Jajveszékelve támolygott a partra, a zárt csoport 
felé, melynek közepén kisfia feküdt. Nem engedték oda. Egy székre ültették. Ájuldozva kér-
dezgette, hogy él-e még.

Már nem élt. Több mint egy negyedórai kutatás után bukkantak rá, közvetlen a cölöp 
mögött, ahol apja állott, s mire kihúzták, a szíve nem dobogott, szembogarának fényérzé-
kenysége megszűnt. Az orvos tótágast állíttatta, rázta belőle a vizet, fölpolcolta a mellkast, 
mesterséges légzést alkalmazott, tornáztatta a kis, halott karokat, sokáig, nagyon sokáig, majd 
percenként hallócsővel figyelte a szívet. Az nem indult meg. Erre műszereit táskájába dobta, 
és elment.

Ez a halál, mely hirtelenül jött, látszólag szeszélyesen, már valóság volt, oly örökkévaló, oly 
szilárdul megformált és meredt, mint a földgolyó legnagyobb hegyláncolatai.

Az anyát parasztszekéren szállították haza. Suhajda még mindig meggyszín fürdőnadrág-
ban üldögélt a parton. Arcáról, csíptetőjéről csurgott a víz, a könny. Eszelősen sóhajtozott.

– Jaj nekem, jaj jaj.
Ketten támogatták föl. Kabinjába vezették, hogy végre felöltözzék.
Még három se volt.

1925



300

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

MÓRICZ ZSIGMOND MÓRICZ ZSIGMOND 
(1879–1942)

Tragédia Tragédia   

Mindenki a Sarudy-lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a ke-
resztek1 tövébe, vagy a villákból, gereblyékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szok-
nya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az, csak hogy napszúrást ne kapjon az ember.

A nagy sárga mezőn vidáman izegtek-mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, s az em-
bertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet 
találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a  lányok 
olyan kacagva csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tenni-
valója.

Kis János megette az almásételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hoz-
zá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, s ott helyben dűlt el 
a tarlón2. A kalapját az arcára tette s nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudy Pál 
bornyút is vágatott a lakodalomra.

Azzal elaludt.
Senki sem törődött vele, a tulajdon fia sem. Ez elővette a cserépfazekat s belenézett, nem 

hagyott-é az apja egy kicsit neki is benne? Bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, 
mintha a Bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, s elment a ku-
tya után fődi mogyorót keresni.

Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában lakodalomban volt, 
s nagyon jól teleette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is, hol volt, 
azt is, mit evett. Legalább ne ébredt vón fel.

Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká 
sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre 
vált a kalap alatt, mint a főtt rák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jólesett, hogy 
a mezei szellő hűvösen érte a bőrét.

– Egye meg a fene ezt a vén Sarudyt – gondolta magában –, eleget dógoztam neki életem-
ben, meghíjhatna a jánya lakodalmára. Hadd laknék jól eccer.

Felemelte a hüvelykujját:
– Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúkhúsleves. Az jó lesz. Abbul megeszek egy tállal.
És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárgaszínű tésztacsigákat, amiket marokszámra 

eregetett le a nyeldeklőjén.
– Dógozni, emberek! – kiáltotta valaki.
Kis János meg se mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalom-

ban volt. Rokona is volt az a család, még se kapott az egész lakomából mást, csak tyúklábát. 
Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat 
tudna ütni, hogy minden törne-zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott, erről lassan eszé-
be jutott, amire az imént gondolt.

1   keresztek: gabonakévéből a tarlón összerakott keresztek
2   tarló: learatott gabonatábla
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– Azután töltött káposzta… Hatvanat megennék belőle… de ha ötvenet nem, egyet se.
– Dologra! – kiabáltak amott.
Ő is feltápászkodott. Éhesnek érezte magát. Odanézett a fekete falú cserépedényre. Üres… 

Úgyse volna benne, csak valami lötty.
Megrúgta az edényt; megvetően és dühösen. Annak beszakadt az oldala. Különben is dró-

tozva volt már, s egy drótszál a bocskorához akadt.
– Üssön meg a guta! – káromkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncöt3. – Már 

míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog elhíjni.
Egész nap rosszkedvű volt. Észre se vette senki. Kis János amolyan láthatatlan ember volt, 

akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohase volt egy percig sem érdekes ember. 
Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy; nem sánta, nem begyes4; mi lett volna, ami 
feltűnt vón rajta. Olyan volt mint egy ember; két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt. 
És sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt; mikor eljött az ideje, 
megházasodott. Akkor lakott utoljára jól, beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból tízszer 
se volt kinn, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jóízűen, akkor, 
amikor az apja le akarta őt ütni, amért megette az egész tál galuskát, s amint feléje sujtott, 
a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt.

Még ez az egy érdekelte: az evés. A feleségét e miatt szokta elverni, s ha gondolt valaha va-
lamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt sem tudott sokat elképzelni. Hiába, a tapasztalat 
nem segítette.

Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek – az ő falujokban min-
denki a maga kosztján dolgozott –, azt mondta a vén Sarudy:

– Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyühet a lyányom lakodalmára. Annyit 
ehettek, amennyi belétek fér.

Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd 
megfelelni a feladatnak. A többiek ujjongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul,  
setétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptek-
kel hazafelé.

Otthon megette a vacsorát; korpacibere5 volt. Csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, 
amely a lába szárára kapaszkodott s nyávogott. Nem gondolt semmit. De igen különösen 
érezte magát. Mintha nagy, nagy feladat várna reá, a legnagyobb életében. Nem volt tisztában 
vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra.

Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzá-
fogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el.

Kinyújtotta a hüvelykujját:
– Először lesz tyúkhúsleves… Ebből megeszek egy dézsával. – Elmosolyodott. Arra gon-

dolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumplilevest, keménymagos levest, meggy, korpa, 
lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett, – ajajaj, olyan nagy 
kád nincs is a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé ön-

3   kölönc: teher
4   begyes: peckes
5   korpacibere: savanyított korpa levéből készített étel
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tenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, – avval tán még az az ócska fazék se lenne tele, amit 
ma felrúgott a mezőn.

Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a drót-
tal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy, de ez a szalmadikó6 
nem sokat törődik az ilyen fickándozással. Pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet 
rúgta el magától.

Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érez-
te, hogy igen nehéz a melle. Mintha pántok szorítanák.

– Egye meg a fene a vén Sarudyt, ma kieszem a vagyonábul. Eleget kapáltam neki.
Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes.
Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem 

evett egy falatot sem, észre sem vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az 
éhségtől.

Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcsát, és szürke szemeivel mereven 
nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával. De nem evett, megállotta.

– Ötven töltött káposztát! – ismételgette magában, s vaselhatározással vágta kaszájával 
a rendet. Taktusra, mint az aratógép.

Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, se a körülötte dolgozó embe-
reket, nem ismert senkit, semmit, nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy 
akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. S érezte, 
hogy az egész belseje, gyomra átalakult, s hihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemével 
belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, 
mint cséplőgépnél az etető a dobba.

Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már dél óta állott a lakodalom. 
Idő sem volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz.

Kis János egy zugba került; annál jobb. Falnak veti a hátát, s akkor hadd jöjjön az ellenség. 
Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy kétezer emberből álló török 
sereggel.

Hozták a levest.
János nem sokallt, nem kevesellt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné 

színig öntött neki. Ujjnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt kari-
kákra, hanem egybefolyt.

Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A bele reszketett, 
s alig bírt uralkodni a mohóságán.

A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte.
Úgy érezte, jól van lakva.
Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte 

emberi kicsinységét. Mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, 
amit vállalt.

Összerántotta a szemöldökét; alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vas-
állkapcsa összekattant, s nekidűlt újra a csatának.

6   szalmadikó: szalmával töltött, keskeny ágy
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Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról-balra, most a kanalat emelte taktusra a szá-
jához, míg csak a tányér ki nem ürült.

Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt kivánnyadt, gyenge, zsír-
talan löttyökhöz szokott gyomrának.

Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját.
És Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, s ugyanolyan nyugodtan, mint az 

imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett 
volna levegőre menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot, keserveset. És végtelen fájda-
lommal, irigységgel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már 
tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsiko-
rította fogát, s odatartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint, a cse-
lédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel 
szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból, Kis János mindenből.

Így ment ez két óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül.
Akkor jött a töltött káposzta.
– Ötvenet! – mondta magában Kis János, és a szemére fátyol szállott. Nagy darab húsok 

voltak a töltött káposzták közé téve ráadásnak. És Kis János amint a három hatalmas töltelék 
után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, – rémülten állott 
fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrott szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagad-
tak. Utolsó józaneszével kirohant a házból.

Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte 
megfojtotta, visszacsúszott a szájába.

Szemébe könnyek gyűltek, s állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket se lehetett 
volna közé verni.

Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában:
– Dögölj meg, kutya.
Újra lenyelte a húst.
És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le, se fel.
Az ember két keze a levegőbe kapott; sovány hosszú teste megfordult s hanyatt vágódott.
Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, míg csak végleg el nem csendese-

dett.
Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

1909
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Barbárok  

1.

A kis kutya, a puli, fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
– Mija? – szólt rá a juhász.
A kutya csak még jobban ugatott.
– Városifélék? – kérdezte a juhász.
A kutya egy pillanatig hallgatott.
– Pusztabéli?
A kutya ugatni kezdett.
– Akkor mi bajod?
A juhász végigheveredett a subáján7, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az 

egésszel.
Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló 

ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket.
De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a puli azt jól megmagya-

rázta neki.
Jó sokára volt, mikor két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán köze-

ledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált.
A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást.
A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat 

is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon 
a lelkükre az ugatási munkát.

Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna.
Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény 

kutyákkal, egybekeveredtek s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk 
bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, 
s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.

– Hé.
– Netehé.
A juhász felkönyökölt, és nézte a közeledőket.
Elkurjantotta magát:
– Iszkite.
Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást.
Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú kacsázó léptekkel közeledett.
– Aggyon Isten.
– Fogaggy Isten.
Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz-

akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta 
betyárja. Mér mond ilyet. Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése 
engedi?

7   suba: a pásztorok viselete, gyapjas juhbőrből készült ujjatlan, hosszú köpönyegféle
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De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott 
velük, és azt mondta:

– Szájj le tésis.
Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ottmaradtak 

egy álltó helyükbe, s meg se moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik8 csípése alatt.  
De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak.

A két juhász levette a szamaráról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. 
Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek.

Nyájajuhász9 volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kinn töltött 
a  nyájánál, soha falunak színét se látta, hacsak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra 
olykor. Kemény pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak 
kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa 
búsult görbén nem igen messze.

A nyáj messzebb járt, a kisfattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan tizenkét esztendős sihe-
derke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíván-
csiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához.

Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, 
együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába10 jön, akkor se vakognak.

– Hát az asszony – mondta az egyik vendégjuhász.
Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhe-

nye11 bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére 
volt akasztva.

A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű. Szíjta 
a pipáját, odanézett, de nem szólt.

– Itt vót.
– Mikor?
– Van egy hete.
– Mikor gyün megint?
– Majd elgyün.
– Van eleség?
– Van valami.
– Elig lesz két hétre?
– Tíz napra.
– Tíz nap.
Újra hallgattak.
Most mán a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul 

nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. 
Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős.

8   pőcsik: vérszívó légy, bögöly
9   nyájajuhász: saját nyájukat őrzik kint a pusztán, tehát módos emberek

10   vizita: látogatás
11   verhenye: vöröses
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Mán lassan lefele konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, a se tudta, kik 
ezek s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki mán el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajjon 
odáig kisül-e?

Hát nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek, keresztbe vetett 
lábbal.

A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után 
nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e?

Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repked-
ni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, 
arra vadásztak.

– Hallod.
– No.
– Van neked egy szíjjad?
– Van.
– Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel.
– Megvan.
– Aztat kéne eladni.
– Eladni?
– El.
– Nem eladó.
– Nem?
– Nem.
– Mir nem?
– Hát csak nem. Magamnak csináltam.
– Magadnak?
– Magamnak. Meg a fiamnak.
– Meg a fiadnak?
– Annak.
– Kettőtöknek?
– Hát.
Evvel újra tovább ültek.
Aztán már egész setét lett. Olyan hirtelen lett setét, mintha elfújták volna a gyertyát.
– Hát nem adod el?
– Mondtam.
Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel 

akarna állani. A gazdajuhász meg se moccant, lesett, mind a komondor, de résen volt.
– Ez az utolsó szavad?
De mán akkor a gazda ugrott is felfele. A másik kettő meg rá. Egy, kettő, csattantak a bo-

tok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fejin.
Az megtántorodott.
– Ezir gyüttetek?
Nem szólhatott többet, a két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott fe-

küdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta.



307

móriCz zsigmond 

A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg se moc-
canhatott.

– Vedd le az apád szíját – mondta neki a veres ember.
A fiú állott.
– Veszed le rögtön?
A gyerek halálsápadtan s az embereket szemmel tartva, odament az apjához, s annak a de-

rekáról leoldotta a szíjat.
– Add ide.
A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette 

észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett és fejen érte. Olyan sujtást kapott, hogy abba 
a percbe leesett, s kiadta a lelkét.

A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor 
nekiesett a másik kettőnek, s torkon kapta egymást és hempergett. Vérben és nyíva, ordítva.

A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte s rúgta, míg 
agyon nem csaphatta.

A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást.
A két ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, s mikor azok vére-

sen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász:
– Kaparjatok.
A két kutya hozzáfogott kaparni. Gödröt. De lassan ment.
Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik.
Hogy a gödör megvót, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember nagy vót.
– Ott a szíj.
Rákötötte a nyakára, avval húzta bele.
Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyá-

jával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jóízűen megvacsoráztak.
– No e megvan – mondta a veres juhász –, akkor ballagjunk.
Megindította a nyájat, a háromszáz juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert 

már szerettek volna éccakázni. Nem értették, hogy mért kell éhomra tovább sétálni a nagysá-
gos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült 
komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük.

2.

Tíz nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott12 a nagy pusztán.
Fejér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje 

be volt kötve vászonkendővel.
A hátán batyu volt, s sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze 

van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt.
Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát, ennek a táján szokott volt 

az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert.

12   bodászott: keresgélt (népies)
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Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki 
nincs a helyén, azt meglelni s megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt 
felette.

Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem  ta-
lálta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, többhetes. Eső is 
volt, vihar, már régen elmosta.

Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az embere. Kevés 
szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat leljen, akik talán tudnak vala-
mit róla mondani.

Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt.
Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt 

kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent s hidegen az ételt. 
Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát s hajmát. Csak déllére tüzelt, 
vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt.

Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhászgyermek 
volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották.

– Jó napot, jóemberek – állított be a tűzhöz.
Egy nagy veres juhászgazda volt ott, meg három bojtár.
– Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal? Az az én uram, aki napnyugatra jár.
– Háromszáz birkával.
– Háromszázzal, igen. Az az, éppen az.
– No üjjön le, kend nénémasszony.
Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyustól, s a két 

bokájára guggolva, juhászosan pihent.
– Hát én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára.
– Ugyan hová ment volna.
– Azt meg nem mondta, hová megy, Dunántúlra eredt.
– Dunántúlra?
– Tizenkét napja, vagy tizenhárom, erre járt. Mondja, hogy egy kicsit el kell innen menni 

neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
– Neki?
– Neki.
– Fogdmegekkel?
– Törvénnyel.
– Sose mondta. Éppen ma két hete voltam itt nála. Nem szólt felőle.
– Hallgató ember volt.
– Hallgató, de azt megmondta.
A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
– No egyék kend.
– Ettem.
– Egyék csak, mintha a magáét enné. Nem szánom én kendtül.
De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, 

pedig abba jó hús volt, kásával. Jól élnek ezek így reggelente már.
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Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyarszőrű juh is. Csak nézte, csak nézte 
mereven, mintha a magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.

– Még arra is emlékszek – mondta a veres juhász –, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíjja. 
Rézzel volt kiverve.

– Az ű vót – mondta az asszony –, szerette aztat a szíjjat, mindig derekán viselte.
– Kértem tülle, adja ide, nem adta.
– Nem. Azt nem adta volna senkinek ez világon.
– Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
– Ó, én lelkem, egy uram – riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
– Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
– Mondott-e engem?
– Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
– Egy szót se?
Annyit mondott: vót itt. Kérdeztem, mikor: vagy egy hete. Így mondta.
– Vagy egy hete? Úgy mondta?
– Úgy.
– De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
– Csak egy hete vóna?
Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
– Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
– Hun vótak?
– Ki erre, ki arra.
– Újak?
– Újak, nem újak, nem vótak velem.
– Mégis akkor minek gyütt?
– Csak elgyütt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert 

nagyon hallgatott.
– Ü vót – mondta az asszony.
Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
– Semmi jelt nem hagyott?
– Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
– Hát akkor…
Felállott.
– A gyerek nem vót vele?
– Gyerek? Láttam eccer, egy suttyó gyerekkel ketten voltak a nyájjal.
– Igen.
– Két komondora is vót, meg egy pulija.
– Úgya, úgy.
– Hát várja meg, talán visszagyün őszre.
– Majd utána mék.
– Hát csak menjen kend. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
– Dunántúlra mondta?
– Dunántúlra.
– Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
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– Csak mindig napszállat felé.
– Majd megkérdezem.
Evvel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, s elment.
A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak. Bort a csobolyóból13. Azután felkeltek, s a nyáj 

után néztek.
Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott 

az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig 
csak ment, csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, addig ment, míg a puszta 
el nem nyelte. Addig ment, addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is átalment, ladikos 
embert lelt, az áttette. És ment. 

Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, 
amíg csak a hó le nem esett, minden fődet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden ju-
hásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a háromszáz juhával.

Téllére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a te-
let. Mán akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok 
vigyáztak rá, míg ő odajárt.

Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete 
kutya volt, azt mondta neki:

– Gyere puji, keressük meg a gazdád nyomát.
Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta 

volt a gazdát.
Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat.
Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, 

megint hazament, s aztán újra megpakolta magát és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már 
más juhász terelte a nyájat.

Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt 
a nagy merevenben14.

Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott.
– Az uramé – mondta az asszony –, hol vetted puji?
A kutya elvezette.
Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya. Dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva.  

Kapart.
Aztán egy kezet kapart ki.
Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, s nemsokára ott volt előtte az ura. Meg-

rothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj.
A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt 

megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy 
botütés és vége. Nem szenvedett soká.

Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot. Kis dombot rakott rá, s a domb-
ba két kórót tűzött kereszt formán, akkor elment kelet felé.

Reggelre nyájat ért.

13   csobolyó: a mezőn dolgozók hordozható, lapos italtartója
14   mereven: a puszta (népies)
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– Hun van az a veres juhász – kérdezte –, aki tavaly errefelé legelt?
– Szögedébe – mondták idegen juhászok.
– Ugye.
– Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni.
Az asszony meg se szállt, elindult s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiz-

toshoz, s mindent előmondott.
Pandúrok mentek ki, s őt is vitték, szekéren, lovon.
Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótt juhászról, s vissza Szögedébe.

3.

A vizsgálóbiztos vallatott.
Egyik rabot a másik után. Szó szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra 

lassan sereg lopás, gyilkosság igazolódott. Már régen megérett a kötél, mikor azt mondja 
a vizsgáló ember:

– Hát a Bodri juhász?
A veres ember szeme meg se rezdült.
– Bodri juhász?
– Az, úgy híjták, míg élt.
– Míg élt?
– Míg élt, Bodri juhász volt a neve. Hát az hova lött?
– Nem esmerem, uram.
– Ott legeltetett kendtek mellett a csobori pusztán. A kis fiával.
– Lehetséges.
– Esmeri mán?
– Hajazok. Amék elment a Dunántúlra.
– Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e, vagy merre?
– Vót nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy 

napszállatra.
– Szállatra, vagy nyugovásra?
– Nyugovásra, gondolom.
– Én is úgy gondolom. Hát azt is kend nyugtatta el.
– Én, uram?
– Fiával egybe.
– Soha, uram.
– Nézze, gazda, magának mán úgyis kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie.  

Mit tett magának a Bodri juhász?
– Semmit, uram.
– Semmit se tett?
– Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe.
– Akkor mér mondta kend a csüri csárdában, hogy a Bodri juhász is ott legeltet, ahun nem 

kéne?
A veres juhász megrántotta a szemöldökét.
– Nem mondtam én azt.
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– Hallották.
– Azt nem hallotta senki fia.
– Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta?
– Ha mondtam, nem azért mondtam.
– Hát mért?
– Nem miatta szóltam, juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt.
– Háromszáz juha volt. Hova lett vele? Főd hátán el nem sikkadhatott. Igaz?
– Igaz.
– De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka vót, vagy juh?
– Inkább birka vót, ha vót.
– Vót, vót. Övé vót, vagy uraságé vót?
– Ü tudná megmondani.
– Magának hogy mondta?
– Én nem szóltam vele soha.
– Akkor honnan tudja?
– Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember vót.
– Hallgatott?
– Hát… hallgatott.
– Akkor is hallgatott?
– Mikor?
– Mikor kendtek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is.
– Fia is vót?
– Vót egy fia. Csak egyet vágott kend a fejére, kész vót.
– Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával.
– Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt.
– Mit akar tőlem a tekintetes úr?
– Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb.
– Ami nem illet, nem vállalhatom.
– Gondolkozzon rajta.
– Nincs mit gondolkozzak.
– Ásót is vittek magukkal?
– Ásót?
– A szamáron.
– Szamáron?
– Mer tiszta munka vót.
– Nem enyém, uram.
– A birkát elhajtották?
– Vót nekem birkám, tekintetes uram, nem vótam kíváncsi a máséra.
– Pedig szép birka vót. Háromszáz. Derék ember vót a Bodri juhász. Maga szerezte, maga 

takarította.
– Lehetséges. Nem tudok felőle.
– Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta kend?
– Nekem ilyet ne tessék mondani.



313

móriCz zsigmond 

– Hajja-e kend? Nem gyermek! Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon háromszáz 
birka miatt. Mi az kendnek? Most mikor már tisztán mehet az Isten elibe, a Bodri juhász 
szennyezze be a lelkit kendnek?

– Nem tehetek róla.
– Szembe köpöm kendet, mint egy taknyos gyereket. Odamentek, napszállat után fejbe 

ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgálóbíróval.
– Nem illet, uram.
– Lóduljon kend, pimasz. Nem akarom többet kendet látni.
A juhász megingott.
– Ki a szemem elől. Nyájajuhász kend? Csorvasz himpellér15! Tudja meg, hogy az akasztó-

fán sem lesz békessége.
– Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
– Mars!
A juhász megfordult, s elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét 

rá akarta tenni a kilincsre, hátratántorodott.
Nem tudott a kilincshez nyúlni. Nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és 

a szája elkezdett habot verni.
A kilincsre akasztva ott lógott a szíj rézzel kiverve.
A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
– Tekintetes uram… Beismerem…
A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parázs szemmel, csak úgy égett 

a szeme.
– Mink öltük meg Bodri juhászt a háromszáz birkájáért, meg a két szamaráért.
Evvel meghajtotta a fejét.
A vizsgálóbíró nézte, azután csengetett.
Két pandúr lépett be.
– Vigyétek. Adjatok neki huszonöt botot.
A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón.
– Köszönöm alássan.
A bíró utána nézett s eltűnődött:
– Barbárok.

1931

15   himpellér: nincstelen, naplopó, csavargó, gazember
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KRÚDY GYULA KRÚDY GYULA 
(1878–1933)

Szindbád Szindbád   

A hídon
Negyedik út

Szindbád, a hajós, midőn közeledni érezte halálát, elhatározta, hogy még egy utolsó utazásra 
indul, mielőtt elhagyná a sztambuli bazárt, ahol egy régi szőnyegen üldögélve, pipáját szívo-
gatta. Eszébe jutott fiatalkorából egy város – völgyben és piros háztetőkkel, ahol a barna híd 
ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtat egy tiszta kis folyó, és Szindbád a híd kőpárká-
nya mellől álmodozva nézte a messziségben alvó kék erdőket... Ide kívánkozott még egyszer 
Szindbád, mielőtt utolsó pipáját kiszívta volna a régi szőnyegen; a kék erdőket látni a messzi-
ségben és a híd lusta ívei alatt serényen utazgató folyót. Egy kőszent áll valahol a hídon, látni 
lehet onnan a kis cukrászboltot dohányszínű függönyeivel, valamint kopott aranyos betűivel: 
A. Marchali, mondják a töredezett betűk a boltocska felett, ahol Szindbád egykor sarkantyú-
ját pengette, és a háromlábú biliárdasztal felett dákójára támaszkodva, kecsesen, könnyedén 
és ábrándosan álldogált, mert a cukrásznénak barna szeme, barna haja volt. Sárgaborítékos 
regényt olvasott a kassza mellett, és midőn a tekegolyók futkározásukban megcsörrentek 
a zöld posztón, álmodozva, szórakozottan felpillantott a cukrászné a regényből. Ezért állott 
Szindbád dákójára támaszkodva minden délután a biliárd felett, és dús, puha haját titkon 
megigazította a kassza tükrében.

– Vajon él-e még Amália? – kérdezte Szindbád a isztambuli bazárban, és nemsokára útra 
kelt a piros tetők felé, ahol egy folyó szeli keresztül a várost, és a hídról álmodó erdőket látni.

A városka (amelyben Szindbád egykor katonáskodott) mintha mit sem változott volna. 
Némely vidéki város, a hegyek között, völgyekben, mintha századokig aludna, ha egyszer el-
alszik. A régi királyok okozták ezt, akik egyszer valamiért megharagudtak e helyre, és kegyes, 
termékeny pillantásukat levették a városkáról. Mit csináljon a városka, ha a király többé nem 
néz rá? Bánatában elalszik, és álomba merülve várja, amíg valamely királynak ismét odatéved 
a tekintete, hogy a városka megrázkódjon és felébredjen. A királyok még mindig haragudtak 
arra a városra, ahová Szindbád elutazott, mert a toronyórák is megállottak itt. Valami olyan 
időt mutattak az órák, amilyen talán soha sincs. A kapuk, amelyek többnyire a falba vésettek, 
az ajtók, amelyek halkan és csöndesen nyílnak sötétes folyosókra: bezárva. A sárkányfejű eső-
csatornák felmondták a szolgálatot, az esővíz másfelé csurog alá az ereszekről, és a kis boltok 
előtt ugyanazon fakó ostornyeleket rázogatja a szél. Egy téren valahol egy boltajtó nyikorgott, 
és egy kis csengő csilingelt, és Szindbádnak úgy tűnt fel, hogy huszonöt év előtt sötét estéken 
ugyanígy sírdogált az ajtó, csengett a kis csengő gyertyákért, kőolajért járó cselédleányok keze 
alatt. Majd ablakokra bukkant, amelyeken már akkor is – sarkantyús legény korában – lezárt 
szemű zsalugáterek foglaltak helyet. Már akkoriban eltűnődött ezeken a halott ablakokon, 
amelyeket sohasem nyit fel senki, és a por vastagon rakódik a zsalukra. Vajon mi lehet az 
ilyen ablakok mögött? Talán egy halott fekszik ott ravatalán, és sárga viaszgyertyák bágyadt, 
kékes párák közepette lobognak a koporsó körül. Vagy egy asszony alszik odabenn csöndesen, 
és valakiről hosszasan és édesdeden álmodik. Vagy talán egy kép függ a falon, a bezárt ablak 
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mögött, valakinek a képe, akinek kedvéért örökös homályba borult a szoba... Szindbád így 
bandukolt végig a csöndes városon, és egy utcasarkon hirtelen megállott, mert a közelben 
megszólalt egy öreg, pohos toronyka harangja, és mély hangon beleszólt a délutáni csöndbe. 
És mindjárt ezután valahol, valamerre katonák trombitáltak, és Szindbád sétapálcáját, mint 
egy kardot, hóna alá kapta, és bokázó, friss lépésekkel indult most már az A. Marchali-féle 
cukrászbolt felé, mint egykor hajdanában... Hátranézett, hogy miért nem csörögnek sar-
kantyúk a sarkán.

A. Marchali... A betűk aranyozása persze lekopott régen, de a dohányszínű függönyök az 
ablakon még a régiek. A sáros út a régi híd felé kanyarodik, és a hídon csöndesen gurul egy 
szamaras kordé. Nagyfülű, kis szürke csacsi vékony lábszáraival serényen bandukol a kordé 
előtt, és piros szalag van a nyakában. Szindbád tűnődve áll a cukrászbolt előtt, vajon bemen-
jen-e dicsősége, boldog szerelme színhelyére? Majd megnyomta a kilincset.

Szivarfüst és pörköltkávé szaga fogadja odabent. Biliárdgolyók koccanását hallja, mintha 
az ő tiszteletére csörrentek volna össze a golyócskák, és egy fiatal tiszt nyurgán, hanyag elő-
kelőséggel, nyakánál kigombolt zubbonyban áll dákóra támaszkodva az asztal felett. Öreg, 
pápaszemes ember hajlik egy kávéfoltos újságlepedő fölé, és kis kalitkában valamely fekete 
madár gunnyaszt az ablak mellett. A kis kassza a régi helyén, és a Makart-csokrok ott állanak 
színes tartóikban, mintha azóta emberi kéz sem nyúlt volna hozzájuk.

Szindbád csöndesen, szinte visszafojtott lélegzettel ült helyén, és csodálkozott, hogy a piros 
és fehér golyócskák mily fürgén szaladoznak az új posztóval bevont biliárdasztalon. A görbe 
padlón megcsörren a fiatal tiszt sarkantyúja, és a kályha mellett halkan ketyeg egy faházikóba 
rejtett óra.

– Most már csak Amália hiányzik – gondolta magában Szindbád.
És a kassza mellett a piros függöny mintegy varázsszóra szétnyílott, és Amália fekete kö-

tényben, kezében kávéscsészével a cukrászboltba lépett. A félcipőcskéje némileg kopott volt, 
de a szalagja friss és széles, a köténye pirossal volt beszegve, és frissen fésült barna hajában egy 
ezüstfésű villogott. Könnyed, alig hallható lépésekkel hozta a kávét Szindbád asztalához, és 
barna szemében kellemes kíváncsiság csillant meg a furcsa idegen láttára. Halkan, kedvesked-
ve, simulékony, mély hangon kérdezte Szindbádot:

– Nos és hogyan tetszik önnek városunk?
Szindbád csöndesen mosolygott, és kávéját kevergette. Igen, csakugyan ő az: Amália vagy 

legalábbis a lánya...
A kassza melletti asztalkán kis kézimunkakosár áll, és amint a cukrászné elfoglalja helyét 

a kosár mellett, a függöny mögül óvatos, hosszúkás lépésekkel jön elő egy nagy szürke macs-
ka, amely, miután körülsétálta a biliárdasztalt, elfoglalta helyét úrnője lábánál, és bajuszát 
megpödörte.

– Igen, ő az! – ismételte Szindbád magában, és furcsa melegség szalad végig a mellén, és 
valami diadalmas örömet érez a szívében, mit talán akkor érzett, midőn sarkantyút pengetett 
a lábán, és a barna kis cukrásznét először keblére szorította.

A barna nőcske kezében piros és kék rózsákkal hímzett szövetdarab mozog, és a frissen fé-
sült hajból mintha valami könnyű illat áradna szerteszéjjel. A kicsiny és rózsaszínű fül mellett 
göndörkés fürtöcskékben libeg a barna haj, míg a finom, fehér orr tájékán, a hosszúpillájú 
szemek mellett könnyű kékes árnyék borong. A domború mell a selyemkötény alatt lágyan 
emelkedik, és a finom nyakon vékony aranylánc látszik.
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A nyurga tiszt széles mozdulattal öltötte magára bő köpenyegét, sarkantyús lépései elzö-
rögnek. A kopasz, pápaszemes emberke már előbb eltűnt észrevétlenül az újságlepedő mögül. 
Szindbád egyedül marad a cukrásznéval...

– Asszonyom, nem mutatná meg nekem azt a medaillont közelebbről, amelyet a nyakában 
visel? – kérdezte Szindbád egy darab idő múlva.

A cukrászné könnyen elpirult.
– Anyámtól örököltem, uram. Megboldogult édesanyámtól...
– Éppen azért kérem, mert Marchaliné asszony egykor nagyon jó ismerősöm volt.
Némi vonakodás után a Szindbád kezébe kerül a medaillon1. Igen, megösmeri. Ez volt az, 

amit a cukrásznénak egykoron ajándékozott. Vajon benne van-e a régi kép...
Az ujja reszket, midőn némi erőlködéssel felnyitja a medaillont. Odabent egy fakó arckép. 

Fiatal, mosolygó katona arcképe...
– Az apám képe. Katona korából való képe – mondja a barna kis cukrászné.
Szindbád hosszasan, elmerengve, álmodozva nézte a saját képét a medaillonban. Nini, 

milyen furcsa bajusza volt akkor, és a haja milyen hullámos, mint egy fodrászé...
– Kérem – mondja a cukrászné.
Szindbád egy másodpercig fogva tartja a kis barna nőcske puha, bársonyos kezét a kezében.
– Férjes már? – kérdi.
– Igen, és két gyönyörű gyermekem van.
Szindbád szeretné a gyermekeket látni, de nem merészeli. A barna nőcske idegenkedve, 

haragosan húzódik az öreg idegentől, és borús homlokkal ül kézimunkája fölött.
Szindbád tehát ezután nemsokára elbúcsúzott A. Marchali cukrászboltjától, és a régi hídra 

ment, ahonnan sokáig elgondolkozva nézte az alkonyatban álmodozó messzi erdőségeket.
A folyó fürgén futott a híd álmos ívei alatt.

1911

Szindbád útja a halálnál
Ötödik út

Abban az időben Szindbád, a csodahajós igen szegény volt, elhagyatott, és beesett, sárga arcát 
többnyire a hold világította meg, amikor éjszakánkint Sztambul külvárosában bolyongott.

A cukrászné könnyen elpirult.
Régente azt írták volna a meseírók, hogy Szindbád gonosz emberek kapzsisága miatt veszí-

tette el vagyonát. Pedig nem így történt. Szindbád a maga könnyelműsége és kapzsisága miatt 
ment tönkre. Szíriai kereskedőkkel kockázott, s a perdülő kockán elúszott Szindbád vagyon-
kája, hajója, selyemköpenye. Kifosztott koldusként bolyongott az éjszakában, és valóban igen 
céltalannak látta az életet, amelyhez pedig mindig ragaszkodott.

Ebben a nyomorúságos időben a hajósnak még a szerelemhez sem volt kedve, és csupán 
megszokásból bámult utána egyik-másik asszonynak. A cipők, a nyergesek, a magossarkúak 
vagy a szalagos félcipők még meg-megdobbantották szívét, ha csinosabb nő viselte lábán, 
de tovább már nem jutott Szindbád.

1    medaillon: nyak- vagy óraláncra akasztható, rendszerint képecske elhelyezésére való tokkal ellátott, vésett 
felületű, érem alakú ékszer
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A szegénységben elerőtlenedve, ellustulva nem vállalkozott könnyű kalandokra, és dehogy-
is örült, ha bársonyos, álmodozó vagy révedező pillantásokkal találkozott a szeme.

A gazdag és vidám Szindbád azelőtt messzi utakra is hajlandó volt, ha egy szoknyafodrocs-
ka csalogatta. Ment Pestről Budára, a Népligettől a Margitszigetig vagy talán még tovább is. 
De most a legközelebbi sarokig sem ment, ha elsuhant mellette egy kedves kis nő, akinek 
fehér fátyola volt és szalagos félcipője.

Szindbád a sorsra, a véletlenre bízta élete hajóját, csak homályosan sejtette, hogy most is, 
mint már annyiszor, valamely leány vagy asszonyféle akad útjába, aki majd új életet önt belé, 
friss vért az ereibe és új gondolatokat kiégett agyvelejébe. Harmincesztendős volt, és már 
tizenöt esztendős kora óta a nőknek és a nőkért élt.

Csak a nők mulattatták, csak ők érdekelték. Amit tanult, olvasott vagy utazott, mind csak 
azért tette, hogy a nőknek hazudhasson, mesélgethessen. A legszebb tengeren, a legnagyobb 
felhők és a legpirosabb vitorla alatt sem látott mást, mint a tengerparton fürdő halászleányt.

Ismeretlen nagy városok aranyos tornyai alatt bolyongva, a csodák világa nem hatotta meg 
szívét, de felvillant a szeme, ha egy kedvére való asszony lépkedett el mellette.

A nőket kereste mindenütt: erdőkbe utazva vagy a téli tájon szánon nyargalva. A színház-
ban csak a balett, a templomban az imádkozó asszony érdekelte. Midőn céltalanul, ok nélkül 
utazott messzi tájak felé, ismeretlen szigetországok világában titkon és igazán csak az idegen, 
eljövendő nőket leste a szemével, a szívével.

Sokszor bolyongott kisvárosok girbegurba utcáin, idegen kis házak között, ahol teljesen 
ismeretlen emberek laktak, és mint a lesben álló vadászon fut keresztül az izgalom, úgy állott 
meg Szindbád az ablak alatt, ahol egy csinosabb, kedvesebb női fejet fedezett fel. Ah, mily 
óriási diadalom volt ismeretlen városokban, ismeretlen nőket elcsábítani! – aztán továbbu-
tazni! Csókokat lopni nőktől, akik soha nem látták, nevét nem tudták, hírét sem hallották!

Gyakran üldögélt Fiuméban egy kávéházban, a hátulsó ablaknál, ahonnan a kilátás egy 
szűk, nedves utcácskára nyílik, ahol az emeleti ablakokon tarka ruhákat szárítanak, és egy 
varróiskola van ott valahol, ahol fiatal süldőleányok varrogatnak. A varróleánykákat megleste 
Szindbád, és vélük sokszor elmulatgatott, midőn estefelé hazamentek, és sokszor kedves em-
lékkel utazott tovább...

Máskor a soktornyú Lembergbe ment, ahol vallásos zsidónők tarka ruháikban szívesen 
néztek az idegen utazó szemébe, és a megvesztegetett kapus titkon nyitja ki előttük a fogadó 
ajtaját az esthomály beálltával. Sok tüzes szem, sok forró csók, sok őszinte szívből jövő ölelés 
emléke fűzte Szindbádot a szeles Lemberghez.

Így élt Szindbád, amíg fiatal volt, és gyakran hódított meg nőket hevességével vagy közö-
nyével.

Akkoriban – midőn szegény és a szegénységében ellustult volt – egyszer találkozott végre 
egy leányzóval, aki virágot árult egy táncoshelyen, és megigézetten telepedett le Szindbádhoz. 
Szindbád álmosan nézte a táncospárokat, és eleinte ügyet sem vetett a leányzóra. Csak jó 
darab idő múltán vette észre, hogy a leánynak harmatos szeme van és szívalakú arca. Az ajka 
sokatmondólag remegett, amint Szindbád az arcát az ajkához nyomta. A keze lehanyatlott.

– Nos, mit akarsz mondani? – kérdezte Szindbád azon a fojtott, mély hangon, amely 
hasonlatos volt a mélyhegedű hangjához, és amely hangon némely nőkkel beszélni szokott.

A leányban valami csendes zokogás rejtőzött, amely olyanforma volt, mint egy hosszú és 
hatalmas sírás maradványa. Lassan, fojtva felelt, hogy zokogása elő ne törhessen.
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– Szeretnék meghalni, és nemsokára meg is fogok halni.
Szindbád, bár már sokszor hallott ilyent a nők szájából, szelíden megsimogatta a leány 

nedves, meleg arcát.
– Kár volna érted, még fiatal vagy.
A leány csak a vállát vonogatta, és elszántan nézett maga elé.
– Pedig úgy lesz, ahogyan mondom.
Szindbád álmosan, félig lehunyt szemmel nézte a táncoló és kurjongató mulatókat.
– Talán szerelmes vagy? – kérdezte később.
– Nem vagyok szerelmes.
– Hát?
A leány a nedves, összegyűrt kendőjét a szájára szorította, és a zokogással együtt a mon-

danivalóját is visszafojtotta. Szindbád elfordította a fejét, és hallgatott. A virágárus lány egy 
darabig még sóhajtozva, pihegve, mint egy sebzett madár üldögélt Szindbád asztalánál, aztán 
a kosarát felkapva, gyorsan tovasietett. A hajós elgondolkozva nézett utána. Tizenhat éves 
lehetett a leány, és aranybarna haja koszorúban volt, mint a virágszál. A termete karcsú,  
vékonyka: igen szép menyasszony lesz belőle a másvilágon – gondolta Szindbád, amíg tunyán 
felhajtotta poharát.

A zene zengett, és a szivarfüst könnyű fellegként lebegett a lámpások körül. A nők – itt 
többnyire könnyűvérű, éjszakai nők találkoztak – farsangi jókedvvel emelték kezükkel uszá-
lyukat, és a fényes cipőket könnyű por lepte be. A hajdíszek megbomlottak, és a kiszaba-
dult hajszálak, mint a hosszú fűszálak a szélben, röpködtek tánc közben. A nők többnyire 
itt tanultak meg táncolni, és a valcert mindnyájan férfimódjára táncolták, mint azon idős, 
de még nem elvirult, hervatag, de még szépségére büszke, hatalmas termetű, bécsi asszonyság 
táncolta, aki csak néha-néha ereszkedett a táncolók közé, és briliánsai, valamint mályvaszínű 
selyemuszálya előtt tiszteletteljesen nyitottak utat a ház fiatal hölgyei. A zene ilyenkor vígab-
ban, erőteljesebben zengett az emelvényről, a szemüveges karmester fogatlan szájával sűrűn 
kiáltotta:

– Brávó, Téssza!
És a bécsi hölgy hatalmas termetével, büszke, gúnyos mosollyal lendült tova gavallérja 

karján.
Diákok, iparosok, éjszakázó lumpok zörögtek cipőikkel a tánchely parkettján, szélesre kö-

tött nyakkendők libegtek, és a söröspalackok nagyot puffantak.
A szívalakú arcocska ismét megjelent Szindbád mellett.
– Kérem az urat, kísérjen haza! – mondta szégyenlősen, megzavarodva a virágárus höl-

gyecske. Fejére immár zöld harasztkendő volt borítva. A szeme vörös volt az előbbeni sírástól, 
és gyönge, halovány szeplőcskék látszottak finom, ideges orra mellett.

Szindbád készségesen felállott, és olyanformán hajolt meg a kis virágárusnő előtt, mintha 
az hercegnő volna:

– Parancsára állok! – szólt, és karonfogva a leányt, ünnepélyesen és gyors léptekkel kive-
zette a teremből.

Szótlanul mentek a téli hajnalban. Az utcákat nagy hó borítatta, és a kocsik tompán gör-
dültek tova pislogó lámpásaikkal. A Keleti pályaudvar órája bágyadtan világított a magasból, 
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sötét árnyak suhantak el a hóvilágította téren, a leányka erősen kapaszkodott Szindbád kar-
jába.

– Ezen az úton már egyszer megtámadtak... Azért kértem. Bocsásson meg.
A kendőt az arcára húzta, és a keze remegett Szindbád kezében.
A Nefelejcs utcán befordultak, és egy kapu előtt megállottak.
– Isten áldja meg önt, köszönöm, hogy elkísért – mondá a leány, és a csengő gombját 

hosszasan megnyomta.
Szindbád csodálkozva nézett a leányra:
– Nos? Már elválunk egymástól? Hisz még meg sem ösmerkedtünk! Engedje meg, hogy 

szobájába kísérjem, idekünn hideg van, megfáztam.
– Máskor, uram.
– Szép gyermekem, nem bánja meg, ha szeretni fog...
– Máskor, uram. Most valami dolgom van otthon. Kérem, maradjon itt a ház előtt. Valami 

virágot vagy egyebet ledobok önnek ablakomból, ha szobámba értem.
Így szólt a leányka, és ugyancsak kellett vigyáznia, hogy a fojtogatott zokogás el ne némítsa 

hangját.
A kendő alatt forrón és erősen megszorította Szindbád kezét.
– Ön jó fiúnak látszik...
A kapu e percben felnyílott, és a leány kendőjét arca elé rántva, gyorsan, titokzatosan 

besurrant a kapun. A kaput dörmögve vágta be valaki, és Szindbád elégedetlenül tett néhány 
lépést a ropogó havon.

– Bolond kis teremtés – dünnyögte.
Néhány perc múlott el. Az éjszaka, a hajnal nagyon csendes volt a Nefelejcs utcában. 

Hallani lehetett, hogy valahol messze döcög egy szekér... Ekkor odafent, a magasban hangos 
robajjal nyílott ki egy ablak.

– Odalent van, uram? – kiáltotta egy gyönge hang nagyon messziről.
Szindbád a magasba fordította a fejét.
A szürke felhők alól, a hideg magasságból egy fehér lepke szálldosott lefelé. Egy fehér 

madár röpült le a téli éjben a havas föld felé. A virágárusnő volt, aki levetette magát a ház 
harmadik emeletéről.

Szindbád, mint babonás ember, később egy marék véres havat vett a kezébe, és magában 
azt gondolta, hogy a szegény leány kiomlott vére feloldozza őt eddigi balsorsa alól. Csillaga 
újra felragyog, és hajója szerencsés szelekkel röpül tova.

1911
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JUHÁSZ GYULA JUHÁSZ GYULA 
(1883–1937)

 Tiszai csönd Tiszai csönd 

  Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

1910

 AnnaAnna11 örök  örök 

  Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

1926

1    Anna: a költő 1908-ban, Nagyváradon ismerte meg az akkor huszonegy éves, szőke hajú Sárvári Anna szí-
nésznőt, az Anna-versek ihletőjét
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 Halotti beszéd 

  Nyár vala, arany napsütés,
Piros pipacsok.
Magyar határban véres aratások
És sok szép halott.

Valami méla pap beszélt,
Szláv, tömjénes, ősz.
Ő mondta ezt a hervatag beszédet,
Mely vén s ösmerős.

Látjátok feleim! S a nép
Hallgatá csöndesen.
Serény csaták sebét büszkén mutatta
A hős tetem.

És a legények eleje
Már a toron mereng,
Hol áldomások esnek, dús ivások,
Tilos nóták, virágénekek!

1933

 Az utolsó vacsora 

  János a Mester nagy szívén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes sziven
Pihen, de lelke a holnapra gondol
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva,
Judás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!
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TÓTH ÁRPÁD TÓTH ÁRPÁD 
(1886–1928)

 Esti sugárkoszorú Esti sugárkoszorú 

  Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor1 drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek –
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

1923

1    csipkebokor: az Ószövetség szerint Isten égő csipkebokor képében jelent meg Mózes előtt
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 Lélektől lélekig Lélektől lélekig 

  Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelid
Távol csillag remegő sugarát.

Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.

Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.

Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok finom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tűnődve figyelem,
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

1923
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 Isten oltó-kése Isten oltó-kése 

  Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
 
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

1928

 Elégia egy rekettyebokorhoz 

  Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve,
S tömött arany diszét fejem fölé lehajtja
A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye2,
Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka3.
S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz
Szívemből míg felér bús ajkamra a sóhaj,
Vihar már nékik az, váratlan sodru vész,
S megreszket az egész szelíd arany hajóraj.

Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag
Nyárvégi délután nyugalmas kék legén,
Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat
A lomha óriás, hisz oly borús szegény.
Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor
Bányáiból a bú vihedere4 kereng fel,
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor
Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy – ember!

2   rekettye: a pillangósvirágúak családjába tartozó sárga virágú cserje
3   sajka: evezővel hajtott kisméretű vízi jármű
4   viheder: sújtólég, bányalég; a tájnyelvben a viheder vihart, zivatart is jelent
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Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok
S a sűrű napsugár forró arany verése
Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog,
Méz- s illatrakománnyal teljülvén gyenge rése;
Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát
Gyüjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után,
Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát
Az öntudat nem űz, a konok kapitány.

Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét
A kínok vasszöge szorítja össze testté,
S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét,
Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté,
Bár fájó szögeit már a létentúli lét
Titkos mágneshegyének szelíd deleje vonzza:5

A néma szirteken békén omolni szét
S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa.

És hát a többiek?… a testvér-emberek,
E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák,
Kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek
Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák, –
Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve
Mily szörnyü sors a sok szegény emberhajóé:
Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se,
Kit boldog Ararát várhatna, tiszta Nóé.

Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon
Csak miriád virág szelíd sajkája leng:
Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon,
Egy néma ünnepély, ember-utáni csend,
Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva
A fájó ősanyag: immár a kínnak vége!
S reszketve megnyilik egy lótusz6 szűzi ajka,
S kileng a boldog légbe a hószín szárnyu Béke.

1917

5    mágneshegyének szelíd deleje vonzza: egy középkori tengerészlegenda szerint a tengerek sarkának titokzatos 
hegye magához vonzza a hajót összetartó szegeket

6    lótusz: sokféle színű (sárga, fehér, rózsaszín, piros stb.) virággal rendelkező, a tündérrózsához hasonló vízi-mo-
csári növény, mely elsősorban a trópusokon honos
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 Jó éjszakát 

  Falon az inga lassú fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett kattanjon a villany,
S a sötétben majd boldogan megáll.
Pihenjünk. Az álomba merülőnek
Jó dolga van. Megenyhül a robot,
Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek,
Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.
 
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rimek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
Minek a lélek balga fényüzése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.
 
Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat
Beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem,
A tollra dőlve, mint botra a fáradt
Vándor, ki havas pusztákon megyen.
Mi haszna? A sok téveteg barázdán
Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyers dalú jelen.
 
Majd egyszer… Persze… Máskor… Szebb időkben…
Tik-tak… Ketyegj, vén, jó költő-vigasz,
Majd jő a kor, amelynek visszadöbben
Felénk szive… Tik-tak… Igaz… Igaz…
Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át…
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek… bolondság… szép jó éjszakát!

1924



327

TóTH árPád 

 Álarcosan 

  Hát rossz vagyok? szótlan? borús? hideg?
Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám,
A világ minden fényét s melegét
Szórva adnám.
 
Kastélyokat. Pálmákat. Táncokat.
Ibolyákkal a téli Riviérát.
Vagy legalább egy-egy dús, összebújt,
Boldog órát.
 
De most oly nehéz. Most egy sugarat
Se tudok hazudni, se lopni.
Vergődő és fénytelen harcokon
El kell kopni.
 
Az Antikrisztus napjai ezek,
Csillog a világ szörnyű arany-szennye.
Röhögő senkik, balkörmű gazok
Szállnak mennybe.
 
S én lent vergődöm, és nem tudja más,
Hogy csöndem éjén milyen jajok égnek.
De légy türelmes. Jön még ideje
Szebb zenéknek.
 
Csak légy türelmes. Maradj, míg lehet,
Váró révem, virágos menedékem.
Most álarc van rajtam, zord és hideg,
De letépem,
 
Vagy szelíden, míg elfutja a könny,
Öledbe hajló arcomról lemállik,
S te ringatsz, ringatsz jó térdeiden
Mindhalálig.

1924
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KARINTHY FRIGYES KARINTHY FRIGYES 
(1887–1938)

Így írtok ti Így írtok ti   
[részletek]

MAGYAR KÖLTÉSZET

Petőfi Sándor

Született a Nagy Magyar Alföldön, a Kárpátoktól az Adriáig és visszafelé, egy anyától  
Sorsharag nevű unokafivérével. Húszéves korában bejelentette a sóhivatalnál, hogy mindenki-
nek szabadnak kell lenni, magyar szabad, osztrák szabad, olasz szabad, német birod. szabad. 
Később a Magyar Lánccsörgető Egyesület Részvénytársaságnál kapott alkalmazást, mint főcsör-
gető, majd a Külső Tavaszmező utcában világítási minőségben működött, a szabadalmazott 
lángelme-égő társulatnál. Számos óriás jelentőségű felfedezést tett, így például ő jött rá, hogy 
a szerelem sötét verem, és hogy kint egy mezőn az ember jobban érzi magát, mint egy sötét szo-
bában lecsukva fejjel lefelé, összekötött kézzel. „Csatában esem el, mibe fogadjunk” című versé-
ben megjósolja, hogy csatában fog elesni, mely ígéretét be is váltotta. Másik ígéretét „Szeptember 
végén” című versében, melyben azt írja, hogy nem csatában fog elesni, viszont nem váltotta be. 
Szobra a Duna-parton áll, fölfelé tartott három ujjával jelzi a közvetlen alatta állomásozó 
propellerközlekedés másodosztályú menetdíját: – mások szerint viszont arra esküszik, hogy Áb-
rányi Emilt nem is ismeri, nemhogy ő szólította volna fel a róla szóló költemények megírására.

Barna kis lány szemének a…Barna kis lány szemének a…

  Barna kis lány szemének a lángja
Idetűzött szívem pitvarába,
Kis halacska szőke Tisza vizén,
Örömében akrát ugrok biz én.

Olyan az ő lelke, mint a rózsa,
De mint az a fehér, tiszta rózsa,
Fehér rózsa az én babám lelke,
Fehér galamb az ő nagy szerelme.

Barna kis lány, mikor megláttalak
Bennem mindjárt nagy szerelem fakadt,
Megláttalak New York kávéházban,
Mint harmat kökörcsin-virágban.

Kacsintottam, barna kis lány, neked,
De te ültél zordon férjed mellett.
Barna kis lány, te a fényes hajnal,
Férjed pedig a fekete éjjal.
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Színművészet a te hivatásod,
Barna kis lány, magyar vagy te, látom,
Magyar az a fényes lelked neked,
Az isten is magyarnak teremtett.

Zordon férjed tojást evett, hármat,
És titokban megcsípte a vállad.
Hej, titokba, te is mosolyogtál,
De hej, bizony, énreám gondoltál.

Beültetek aztán kocsikába,
S elmentetek egy nagy szállodába.
Igaz, magyar szálloda volt az is,
Igaz, magyar a lelked neked is.

Kiskapunál, hej, megálltam ottan,
Reszketett a szívem, rád gondoltam,
Rád gondoltam, remegő szívedre,
Fehér galamb, magyar szép lelkedre.

Rád gondoltam, gondolsz-e most énrám,
Kis kezedet összeteszed mélán.
Megértetted-e az én lelkemet,
Mint a szellő a fényes felleget.

Fehér rózsa az én babám lelke,
Fehér galamb az ő nagy szerelme,
Barna kis lány, ha te szeretsz végre,
Felrepülök a csillagos égbe.

Ady Endre

Moslék-ország
(Megjelent német és francia fordításban is)

  Jött értem a fekete hajó
Jött értem fekete vizen.
Álom-királyfit, vitt tova vitt
Moslék-országnak mentiben –
Fekete hajó, fekete vizen.

Moslék-ország, hajh, cudar ország,
Hajh, Hortobágy, zsír-szívű rém;
Hajh, Átok-város, Redves-ugar:
Piszok-hazám, mit kapaszkodsz belém?
Fekete vizeken jöttem én.
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Vagyok a nyugati sirály –:
De magyarnak köpött ki a föld
Moslék-ország a nyakamon ül
Engemet Moslék-ország örökölt:
Nyöszörög a hájszagú föld.

Már nem megyek el, fekete hajó
Moslék-ország hagy’ örülj, szegény!
Laza ferdinen, laza ferdinen
Fekete vizen, fekete legény,
Hajh, kutyafáját, szomorú legény.

Babits Mihály,
a klasszikus

Babits Bihály1

Született Szegszárdon: néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édes-
anyját, hogy utazzék Szegszárdra, nehogy „Szegszárdon Születtem, Szinésznőt Szerettem” című 
leendő versében az alliterációt elrontsák. Már hatéves korában egészen fejlett nyelvezete volt: 
az iskolában fél kézzel harmincezer olyan magyar szót tudott fölemelni, ami „B”-vel kezdődik, 
míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A fogarasi elemi és a verseci főgim-
názium nyolc osztálya jártak beléje, azonkívül nála végzett a budapesti tudományegyetem 
filológiai fakultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert, újfajta alumí-
nium ige-kötők-, szó-csavarok- és kettősfedelű mondatszerkezetekre, melyek Edisonnak „A mo-
dern verstechnika vívmányai és a villamos nagyanyacsavar” című munkájában is fölemlítvék. 
Nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg: legutolsó kötete, a „Főtisztelendő úr, kérem, az esti 
takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik” című, hosszú feltűnést keltett.

A KLASSZIKUS GYOMORGÖRCSÖK CIKLUSBÓL

Futurum exactum2

  Plutó e torzót márványból szoborta
Ó torzók torza, bőrző Dunakorzó
Ó korzók korza, őrző dunnaorzó
Mint ferde torta és megint retorta.

De Áfrikában fú az ántipasszát
És négerek masszálnak pántlimasszát
És ott az ég oly régi, égi méla.
S tán pápuákok pengetnek poros fát
S nem lesz Nyugat már, sem Fenyő, sem Osvát
S még él Balázs, még él a méla Béla.

1    Babits Bihály: Az eredeti „Mihályt”-t belügyminiszteri engedéllyel „Bihály”-ra változtatta költőnk, azzal 
a megjegyzéssel, hogy tehetségtelen keresztapja nem gondolt az alliterációkra (Karinthy Frigyes jegyzete)

2   Futurum exactum: latin nyelvtani kifejezés, befejezett jövő idő
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Antik szerelem

  „S megint előlről…”

A szeretőm fiús, görög leány,
Lányos, török fiú, ki egykor élt,
Ahol tajtékot Aagis öble hány.

És Athenben született auzgewélt,
De most közöttünk jár, bár ő egy antik,
Kihez ma lelkem esdve igy beszélt:

„Ó kancsók kincse, ó görög romantik,
Orsók korsója, drágamívű borsó,
Akit szeretnek Bélák és a Bandik.

„Te tarfejü, tritóni, tarka torzó,
Dús, dőre dátum és dalos dativusz,
Post, penes, pone, praeter, ablativusz.

„Ki bún borongva, barna, bús bajusszal,
Beteg bolyongó, béna bink balán…
És szólt a lány, gradus genitivusszal:

„Mi, hát nekem bajuszom van talán?”
S én szólék: Ó, kegyed mély mívű marha,
Ezt mondtam csak a széphangzás mián.

„De hogyha ezt nem érti, drága mirrha,
Egymáshoz nincs közünk, se végre mátul,
Kegyed nem készült, aztán hol az irka?

„Az ember végre még sincs csupa fábul,
Kegyed nem tudja, mi az asszonánc?
Eriggyen, mert rugok beléje hátul. –
    (S megint előlről.)
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Dana Idák3

Lent a lenső lélekuton {Hádesz öblén, [hol a lélek élet – állott (élet – állott, mint az állat) 
s aspodélosz illatokkal] öblögetve, ablakokba} ablakokba öblögetve, öblögekbe ablakogva és 
makogva mekegve.

És mekegve és makogva lent a mélybe, 2√lent az éjbe, hol a kéjbe (éjbe, mélybe, kéjbe, 
éjbe) Ötven asszony, logarithmus ötven asszony és emelve és kivonva, négyzetekre köbgyö-
kökre, ötven asszony, hetven asszony, százhuszonhét bűnös asszony, ötven órjás amphorába, 
asfodélosz ötven asszony = bünös asszony, mennyi jött ki, mennyi jött ki.

Százkilencven bűnös asszony, óriási amphorába,  2√amphorába, rába, rába, rába, majd 
mekegve, (log) majd makogva, mindörökre, mindhiába, (mert hiába [mind hiába] töltö-
getve, öblögetve) öblögetve ablakokba, ablagokva, és makogva, öblögekbe2  és mekegve és 
makogva, 2√fogjanak meg, fogjanak meg…

(Megfogják.)

Kosztolányi Dezső,
a szimbolista

Született Harsonán, mint „A Hét” belső munkatársa, szerdán, lapzárta előtt két nappal. Még 
idejekorán megírhatta „Trombitaszonáta” című szezoncikkét. Később az „Innen-Onnan” rova-
tot vezette: ő volt „A Hét” legelső „Innen-Onnan”-istája. Színházi kritikáit ugyanott végezte. 
„Négy fal között” című verseskötetével tűnt fel, melyet később „Négy fal, egy plafon és egy padló 
között” helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet 
írt: jelenleg a Trombitagyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója. Ép és egészsé-
ges ember, fiatalabb korában tífuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi-társaságba is jelölték, 
de mindkét alkalommal csakhamar felgyógyult.

„A SZEGÉNY KIS TROMBITÁS SZIMBOLISTA KLAPEC NYÖSZÖRGÉSEI”
CÍMŰ CIKLUSBÓL4

  Mint aki halkan belelépett.

És jönnek távol, ferde illatok
Mint kósza lányok és hideg cselédek
Kiknek bús kontyán angyal andalog
Mint aki halkan belelépett.

3   Dana Idák: matematikai költemény (Karinthy Frigyes jegyzete)
4   Harmincnyolcadik kiadása megjelent a „Modern könyvtár” huszonkétezredik számában
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Mint aki halkan belelépett
Valamibe… s most tüszköl s fintorog
Mint trombiták és roppant trombonok
S a holdvilágnál szédelegve ferdül
Nehéz boroktól és aranyló sertül
Úgy lépek vissza mostan életembe
Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csempe
S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet –

Mint aki halkan belelépett.

VIII

  A kis edény.
   Oly furcsa és merev.
Aranyhabos tó, emlék-temető
Emlékek ágya, ágyak ápolója,
Mély, puha párna, pincsi, pince, pólya
Emléket emtet, engem temet ő
Fehér és csendes. Ülök rajt, kis ingbe –
És távoli, mély országokba int be
Mint folyt arany és mint ezer ezüst,
Oly bús, fehér, olyan igénytelen
Becéz, reámnéz és tréfál velem
Mint egy kis fehér legyező,
Csak rátekintek s igy szólok: ez ő.
A jó, szelid, a kedves, pici teknő –
De néha megnő –
És néha horpad s néha szétreped
És szerteszökken szörnyű fergeteg
És a homályban bőszen harsonáz
És akkora már, mint a ház
És ordítunk és sírunk: diadal
És ilyen fiatal
S mint kürtök öble s vérző trombiták
És néha vág.
És néha vég.
És néha olyan, mint az ég.
S mint longa, linga, lunga, lenge lég
(Még, még.)
És borzadunk az égbe, nyögve, sírva
És néha néz ránk –
És néha olyan, mintha verset írna.
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XIII

  Én nyafogok
Az életben, mint kevesek
Én nyifegek
Távol mezőkön bőrző levesek
Én nyühögök
Valami van, valami nincs
Én szepegek
Valami kósza, kótya kincs
Én szüpögök
Az éjbe, későn és korán
Én szipogok
Az orromon, e roppant trombitán.

Tóth Árpád,
a finom

Ady Endrének

  Mester, egy ifjú agg, setétlő, béna, sánta
Szól félszegen feléd, motyogva és szeliden:
Kinek halk nyála folyt, borongó, furcsa ívben
Olvasva énekid a vénhedt utcasárba…
S ki elmekegte őket, nyifegve csendesen,
S halk, holdas esteken, vetvén a keshedt ágyot
Te szent nagy Fenekedbe beléomolni vágyott
Málé kis inasod én szörnyű Mesterem.

Alázattal, szeliden, ki ünnepelni jöttem
Könnyes, fakó szívemmel és trottyos térdemen;
Mely úgy fáj alkonyatkor, csúzos bokámba lenn,
Mikor elaggott felhők boronganak fölöttem.
Mert isten vagy, csekélység, és két isten és három
Oly bús, kietlen mindegy… s eszembe jut a tantim,
Ki egyszer látott téged a pályaudvarban kinn’
S szegény, jó grószpapa, ki ellenőr Parádon.
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MAGYAR PRÓZA

Mikszáth Kálmán,
a zamatos

Jubileum

Múltkori számunkban 27-ik cikkéig érvén el az író, mint értesülünk, az egész ország lázasan 
készül negyvenéves írói jubileumára, melynek védnökségét gr. Apponyi Albert őmtsga vállalta. Az 
ünnepelt kitűnő, aki a készülő meglepetésről természetesen mit sem tud, ma a következő levelet 
intézte lapunk ősz szerkesztőjéhez.

Kedves Szerkesztőm és
   Kenyeres Pajtásom!
Azt tartja a közmondás, hogy: „öreg legény, fakó bocskor”. Azt pedig már a mi öreg Beő-

thy Aldzsink se tagadta soha, hogy, mondok, a közmondásnak igaza van. Hát bion (amúgy 
palócosan) ilyen öreg bocskor volnék már én is, isten kegyelméből, kedves Szerkesztőm, meg 
pajtásom, az úrban. Eszébe juttatják az embernek az ilyesmit, mondogatják, hogy: „negyven 
éve ír már a mi Kálmánunk” – osztengat rájön az ember nagy csudálkozásokkal, hogy elment 
az az idő magátul, mint tottal a vaskarika.

Most eszmélek csak, hogy megkaptam az írásodat. Nagytudományú levelet írtál, régi paj-
tásom, mint az egyszeri ember. Hogy aszondod, így meg úgy, írnék valamit magamrul, negy-
venéves írások után. Mert itt is, ott is beszélnek negyven évről, ünnepről, rendezőbizottságról, 
meg új kiadásról, de mindezekről én nem tudok semmit.

Negyven év? Úgy vagyok én ezzel, mint a két máramarosi felcser, akik egyszer belejutottak 
a konstantinápolyi padisah háremébe. Asszonyt szerettek volna látni, de az öreg Mohamed 
már akkor se kedvelte a magyart. A mi embereinket megfogták, vitték a padisah elejbé.

Persze, haragudott veszettül az öreg. Sorbaveszi elméjében a büntetések válogatott sorát. 
(Volt, isten segedelmével, elég.) Egyszer aztán nagy eltökélés ül ki a mennyei ábrázatjára: 
– rendezkedik is rögtön: vinnék le a két magyart a gyümölcsös-kertbe. Keresné ki ott min-
denik magyar azt a gyümölcsöt, amelyik legjobban megfelel a szájaízének. Jönne vissza aztán 
a gyümölccsel a szobájába.

No, úgy is lett. Visszajön csakhamar az egyik magyar, s hoz a kezében nagy várakozások-
kal egy szép, hamvas duránci szilvát: – gömbölyűt, mint valami piros pici száj. Rendeli erre 
a  padisah: fektetnék le a magyart, kötöznék oda a padkához: – gyömöszölnék bele az orrába 
a szilvát.

Le is kapják a mi emberünket, oszt kezdik az operációt. Jajgat szörnyen kínjába a magyar, 
a padisah pedig terpeszkedik a padon, s elégedetten nézi az eljárást. Hát a legnagyobb jajga-
tások közepette egyszerre csak széthúzódik az ember ábrázatja, néz az ajtó felé, és torkaszaka-
dásból kacagni kezd el, de úgy, hogy még a könnyei is potyognak.

Nagyramered a padisah szeme, és dühösen rivall rá az emberre: mit nevet? Az meg kinyújt-
ja kezit, és fuldokolva a nagy derültségtől, hebegi kacagva:

– Ott… ott jön – a társam – a társam – egy görögdinnyével!!…
Hát bizony, így vagyunk, mi magyarok, kenyeres pajtásom. Azért ne is beszéljenek nekem 

jubileumról, meg új kiadásról, meg ezerkétszázhúsz forintról, ami eddig összegyűlt (nemzeti 
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adakozásból! mintha bizony adakozna a nemzet!), mert én azzal úgy vagyok, hogy sehogy 
se vagyok. Írtam-e, nem írtam-e, negyven esztendeig: a kisujjam tudja, meg a mátészalkai 
esperes.

Tudtok is ti gyűjteni, ti fiatalok! A jó Beőthy Aldzsi (már én csak így hívom) az tudta 
a módját, isten nyugosztalja érette. Mikor a mi nagy Jókaink negyven esztendőkig írt volna, 
velem együtt ment el Tisza Kálmánhoz (ott lakott a régi Postaház utcába: – ma susztermester 
lakik ott – a mai miniszterelnöknek nem kell lakás: Bécs a rezidenciája!) – mondom, oda 
megyünk Tisza Kálmánhoz, oszt’ csak rászól az Aldzsi: „Kegyelmes uram, nem így kell azt 
csinálni. Hanem guberáljon ki az állam százezer pengőt a mi Jókainknak, mert, mondok, 
százezer pengő sok van az állami kasszába, de Jókai csak egy. Legföljebb kettő!”

Ki is guberáltak. Hát azért mondom, nem tudok én semmit erről az én negyven eszten-
dőmről.

Hanem, íme, elfecsegem megint a drága időt. Bocsánatodat kérem, kedves bátyámuram 
meg írótársam, de nekünk öregeknek, tudod már, nekiereszkedik olykor-olykor a tollunk. 
No, áldjon meg az isten, aztán el ne felejtsd a te öreg barátodat

a jubilánst

P. S. Tisztelt Szerkesztő Úr! A fenti levelet a tárcarovatban tessék kiadni, vasárnap, nagyí-
tott betűkkel. A száz koronát postafordultával szíveskedjék folyósítani. Húsz koronát kérek 
külön a levélben előforduló adomáért, amelyet át kellett alakítanom. A humort beleszámítom 
a száz koronába, de a levél végén lévő ellágyulásért tíz korona többlet számítandó be.

Kiváló tisztelettel
Fenti

Móricz Zsigmond,
a tősgyökeres

Népiesch

Igen, most valami újat kezd a kezdő író: júliusra tehát beiratkozik a népies iskolába, ahol Móricz 
Zsigmond osztályfőnök úr vezetése alatt káromkodástant, asztamateremtetteológiát, kutyafalógiát, 
beszéd- és förtelemtant és köpészetrajzot tanulmányoz; rendkívüli tantárgynak heti két órában he-
lyesírásról leszoktató testgyakorlatokat végez. Első írásbeli dolgozatait itt nyújtja be a Nyugatnak.

(Folytatás)

Turi Dani ozstán mégis hazakódócott, de a lelke fenekin, meg a fenekelelkin nagy, nagy 
keserves fenekedésekkel győzte az életyit.

– Hej, muramista, muramista – ódódzott a nyelvije nekije –, bé tökkel vágtál csülökbe.
Megaztánis a felesége eszmélkedett a jobbérzésébe, és attul úgy, de úgy összefancsorgott 

a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme 
is megnyikkant bele – aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, peckésen, nagytehetemség-
gel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajashorgas, úri böfögés nyomta, 
nyefegette a torkát, azt meg legyűrte keserűen: izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta 
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a nagyérzés, nagyfeneérzés, hogy az erei úgy daggantak a nyakacsiggályán, mint téli teplincze 
a vágáskor. Az a szeginasszon! Az a szeginasszon!

Eccere Bira jön vele szembe, az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy 
sunysuttyából odapistangolt a nagyerős hím szemébe. Csak úgy, a hóna alól nézte, de a cippes 
derekát végigriszákolta valami fortymeleg.

– Hej, muramiste, te Bira, merre lófrász? – beszélt Dani, de a szemét már elöntötte a hímes 
vérharag.

– Merre? – rüstölt a ján, nyelveskésen. – Merre, hát mér, aszongya, kee! Amerre fekete jérce 
jár: a lábán.

S megrisszantotta újfent a derekahajlását.
Dani akkor nem szólt, hanem eccercsak nagybüszke hímdagadás fogta el: – a két szeme 

elnyálladt, betaknyadzott a hévtül: kicsurgott a pörses, duzzadt férfiszája: – a nyakaere fél-
méterre kilógott, és úgy megszoringatta zekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak 
félkézbe kapta a jánt, egyet roppantott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a ján, aztán 
visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen.

A férfi csak nézte, és már torlakodott a torkában a nagyutálat. Valami erős, mélységes 
lágyság fogta el, héj, muramiste, muramiste – azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles 
tenyerébe egy féllitert, azt hozzácsapta a jánhoz, hogy csak úgy liccsent.

Úgy ment el, mint az Isten.
Kimeresztette a nyakát.
Vitte a nagyerős lelke.
A tábla végébe meg ott állt a walesi herceg felesége, annak a törékeny testét végigbizsen-

bozsongatta valami borsódzás, babzás: – úgy nézte a férfit, hogy málladt tőle a fehér melle. 
Különösen a köpést nézte. Ilyen szépet, igazit, hímeset még nem látott. Ilyen igazi, erős férfit.

Az meg csak jött felé.
– Mi járatban erre, Turi uram – kérdingette a hercegzasszony csak úgy közömbösen.
– Instállom, usgye, aszongya, butykos, lölkem – mondta Turi Dani makacs-mereven. 

S egyszercsak, fogta, s akkorát bömbent, ordantott a torkával, hogy a szája kétoldalt kirepedt 
a füléig. Valami forróság fogta el a hercegzasszonyt: – a hímség ilyen förtelemszép nyikkaná-
sára. Elszédült, megkábult, összebágyadt, lecsuppant, odariggyent a férfi zekés melletetejére. 
Először látott igazi férfit. Erős, ősösztönös, nagyszerű, igazi, félliterköpő, füligrepedtszájú, 
füstös férfit. Az igazit. A nagyot. A kérlelhetetlent. Az ősösztönöst.

– Te szép, te én uram, mura, mura – nyögte elaléltan, pihegve, mint nyaratszaki csibbe.
Dani meg nézte.
Aztán egyetlen, morczos mozdulásával a körmefeketéjének, felhasgatta végig a hercegasz-

szony hasát. Úgy hagyta ott, kibuggyanva. Az még akkor is szerelmesen tátogott, tinpegett 
utána.

Úgy ment el döngve.
Vitte a nagylöttyös indulat. A férfit.
Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, átta-

posott rajtuk. Belerúgott, átrúgta. Hozzá sziszegett a fogával, keresztül a foga-húsán.
Három másik ember jött.
A tömörkény, meg a gárdonyi, meg a mikszát.
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– Mi járatban – mondta a tömörkény. – Mi járatban, gazduram. Itt nem lehet átmenni, 
gazduram. Dram.

Dani csak nézte. Vérbenyihhant, a szeme.
Nagyot, keserveteset fohászkodott a gyomraveleje. Két kezével odakapott, megfogta, for-

gatta a népiescht és csak úgy szőrmentében, riszálva, odakente a palánkhoz. Még be is sózta, 
paprintotta kevéssé. Egyet ropigott a fogával, s leharapintotta a két másik népiesch fejét. Úgy 
meningélt továbbság, népies irányban.

MAGYAR DRÁMA

Madách Imre

TIZENHATODIK SZÍN

„Az ember tragédiájá”-nak újonnan felfedezett része, mely az eredeti kiadásból véletlenül 
kimaradt, s amely a Kepler- és a Tower-jelenet közé volt ékelve. Madách Imre utólagos 
jóváhagyásával kiadjuk.

Fényes helyiség a New York irodalmi kávéház földszintjén. Elöl asztalok és székek, könyves- 
és újságospolc. Pincérruhás férfiak sürögnek-forognak. Olvasásba és írásba elmélyedt vendégek. 
Egy kis lány ibolyát és „Pesti Futár”-t5 árul. Az ablakokon keresztül széles pászmákban süt 
a nap. Távol ról Kar énekel: eleinte alig hallhatóan, aztán erősebbé válik, mintha közelednék 
a hegyek felől.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA távolból.
Zúg a tenger, zúg az élet,
Ez nem véletlen, ez vélet,
Zúg az által, zúg a főleg,
Ó előleg! Ó előleg!
Téged isten hol ver, hol ver,
Ó, revolver! Ó, revolver!
Akadna egy tutis talán,
Ó, átalány! Ó, átalány!
Lapot kéne alap’tani!
Ó, Hatvany! Ó, Hatvany!
Csinálni kéne új revü,
Ó, az beüt! Ó, az beüt!
Napilapot, alabárdost,
Kis Színházat, à la Bárdost,
Írok darabot, tanti, én

5   Pesti Futár: Nádas Sándor által 1907-ben alapított társadalmi és politikai lap
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Ó tantième6, ó tantième,
Egy millió, két millió,
Lapokba nagy ribillió,
Vagy egy mozit, vagy egy mozit,
Az jól hoz itt, az jól hoz itt,
Téren és minden koron át,
Jaj! koronát! jaj! koronát!
Egy koronát!
Holnap visszaadom!
Holnap! Holnap!
Holnap visszaadom!
H… o… o… l…
Ez a szó: „Holnap”, lassan újra beleolvad az általános zúgásba, és a Kar szózata a távol hegyek-
be vész. Ádám mint vidéki szerkesztő, Lucifer mint könyvügynök hirtelen megjelennek a be-
járat mellett, egy asztalnál. Lucifer leülteti Ádámot.

ÁDÁM
Mily ország ez s mely nép, melyhez jövénk?

LUCIFER
Kívántál kort, amelynek hajnalán
Az Eszmét érti s istápolja minden
S a vak tömegnek nyíltan hirdeti,
Kimondott szót s merészen szárnyalót,
Mely szebb szavakkal szebbet mond; s a nép
Megérti, mit a gondolat sugall
S a gondolat hatalmas szózatát
„Bár nem tanulja senki, minden érti.”
Nem így beszéltél? Nos, helyben vagyunk.
Tekints körül e csarnokok falán
S a síma márványasztalok felett,
Hol görnyedezve ül Korszellemed
S fajod. Itt minden eszméket teremt,
Ez mind az ihlet hős lovagja itt,
Művészetének önbízó hevét
Itt minden egyes fennen hirdeti
S nyíltan bevallja: „Én művész vagyok.”
Művész, az Eszme s Szépség hőse hát.
És minden érti az igaz valót,
Bár nem tanulja.
A pincérhez
   Pikkolót, pohárba.

6   tantième: nyereségrészesedés, jogdíj
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ÁDÁM
De mért ifjak, mondd?

LUCIFER
Törvény a szokás itt,
Hogy harminc éven túl e lángeszek
Tömény sósavba tétetnek, ecettel
És ünnepélyesen felvéve a
„Vén trotli” címet, nyugalomba mennek,
Ezeknek volnék én is egyike.

ÁDÁM
Minő csodás! De mondd, ki e fiú,
Kit ott vállára ültet pár csavargó
S ki hetyke daccal dőre bort iszik
S fejére önti e hevült fiúknak,
Kik ordítozva fogják lábait?

LUCIFER
Nem ismered? E kornak igrice,
Duhaj fiú, de halljuk, mit beszél.

A DUHAJ
egy csomó sovány és pattanásos arcú fiúnak a fején ül, akik szabályos időközökben átköpnek 
a szemben levő asztal csészéibe.

Én őszös, nyeszlett úriságom,
De undom, de köpöm, de szánom.
Ti vagytok a Genny,
Ti vagytok a Piszok.
De én iszok.
De én iszok.

A SOVÁNYAK
ordítva.
Halljuk! Halljuk!
Órriássi! Éljen! Éljen!
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ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Ó vérzések!
Ó érzések!
Ó ások!
Ó látások!
Duhaj!… Duhaj!… Ó nagy!
A legnagyobb!…
Fejére babért,
Fejére koronát,
Két koronát,
Egy koronát,
Holnap megadom!…
Holnap… Holnap…
Ho… o… o… Elvész a hang.

ÁDÁM
Mi zagyva szókat halmoz oly bohón
E furcsa lény, s azok mit éltetik?

A DUHAJ
Nyál-ország és kese kicsik,
Kese kicsik, kicsi kocsik,
Nem vagyok én közületek,
Vagyok busa órjás-virág,
Mit fogjátok a lábamat?
Eresszetek, mert pofozok,
Eresszetek, mert pofozok.

A SOVÁNYAK
ordítva. Nagyszerű! Felséges!
Micsoda erő! Micsoda szenvedély!
Még jobban fogják a lábait.

ÁDÁM
Mi furcsa kép! Bolondos társaság,
Kik ők sajátlag?

LUCIFER
Ez, s fajod, a lényeg.
De meg ne sértsd e derék fiúkat,
Mert önhitére büszke mindenik.
A színész belép.
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ÁDÁM
A lelkesülés érdemük nekik
S ifjú szívektül mást ki várna még?
De hát a szellem s művészet uralma,
Ha termett is ily dőre vakhitet,
A lelkületre üdvös volt bizonnyal.
Szelídebb s finomultabb hangulatra
Csitítva múlt koroknak durva népét
S a zord kedélyt nemesbé csiszolá
S megértővé.

A SZÍNÉSZ
egy újságírót vág pofon, de úgy, hogy az lefordul a székről.
Nesze, Politzer úr.
Majd írd máskor, hogy tehetségtelen
Vagyok.
Nagy röhögés. Politzer feltápászkodik. A színész megszorítja
a nadrágszíját, és fogadja az üdvözletüket.

ÁDÁM
aki felugrott, most elhűlve megáll.
Mi az? S amazt nem védi senki?
E jó fiút, ki lelkesen s mohón
Vélé szolgálni az igaz ügyet
S megírta arról, hogy kontár csupán?

LUCIFER
Akad védője, várj.

KÁD
szerkesztő, Politzerhez. Hát apikám,
Ez poficsek volt. Tudja mit, írok
Egy ziccert neki, a hasába, jó?
Hogy meggebed. Váltója van neki
S a papájáról tudok valamit.

ÁDÁM
S e széles arcú és dagadt szemű
Hóhér, ki ez, ó Lucifer, beszélj!
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LUCIFER
Ez Kád.
Kádhoz fordul.
Mester, távolból jövénk
S e csarnokokba nagy híred hozott.
„Futár”-odat csudálja fajzatunk.

KÁD
Hallja, ne dumáljon nekem, mer’ a szájára ülök. Ha tud valamit valakiről, akkor beszéljen,
tíz kroncsiig tuti, másképp steigoljon innen a sárgába.

ÁDÁM
Ó Lucifer, mi rettentő beszéd!
Hová lett nyelvünk, a dicső, s nemes,
Holott szavában e nyeglének itt
Külvárosoknak szennye háborog.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Bóruch, ate, adonáj,
Kádasnak te ne dumálj.
Kádas! Kádas! Ó a nagy,
A legnagyobb!

SZÓSZ,
a szociálfilozófus, Ádámhoz.  Az, hogy itt egy külvárosi, hogy úgy mondjam nyelvgörbe 
képződik, az egy kultúrjelenség, amit kultúrcsavarodásnak nevezhetnénk. A fajiságnak egy 
talajrétegeződése szemlélhető az effajta kifejezésekben, mint „dumálni” meg „steigolni”. 
Bomlott kultúréletünk nőpéldányai és hímegyedei mintegy csúcsgörbéi ennek a fajiság-
nak. Különben pedig, úgy hallom, ön jambusokban beszél: ez egy jellemző kultúrjelenség. 
Ön egy elfajult kultúregyede, hogy ne mondjam, kultúrparazitája ennek a kornak: az első 
csimpánzság jellege önben elfajilagosodott, és holmi gondolkodási és értelmi sallangokat 
vett föl. Ön egy kultúrcsimpánz.

ÁDÁM
fölháborodva.
Hogyan? Csimpánz, én? Hah, te gaz lator,
Hiába voltam Kepler s Márius
És Hellászban hiába harcolék
Különb eszmékért, mint e korcs tömeg?
Hiába törtem eszmék gádorán
Az Úr színéig, s szembeszállva, hah,
Az elemekkel, mindhiába szálltam
Az űrbe vissza, csillagok közé,
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Hogy visszahullva, ember, képedig,
Sárral dobál – s csimpánznak elnevez
E nyegle képű és csupasz legény?
Majd megtanítlak, korcs!
Hátrakap egy székért, de Béla, a pincér, aki azt hiszi, hogy kabátot akar lopni, lefogja.

BÉLA
Álomkép, ne mozdulj.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Képedre, ha mászott,
Te akarod megfőzni a Szószot?
Szósz! Szósz! Ó a nagy!
A legnagyobb!

A DRÁMAÍRÓ
egy újságíróhoz. 
Ki ez a tisztelt úr? Nagyon hangosan beszél.

ÁDÁM
feléje fordul.
Te zord s hideg tekintetű alany,
Kinek szemén egyetlen vízüveg
S egyetlen szemmel nézel úgy reám,
Beszélj te nékem eszmékről, miket
Keresni jöttem s nem lelek sehol.

A DRÁMAÍRÓ
Nézze, barátom, ezekkel nem viszi sokra, három korona kapcsán, ami hihetőleg a zsebében 
van. Ezeknek a forinttalan dolgoknak lejárt az ideje. Na, akar egy koronát?

ÁDÁM
Te fanyar elménc, mondd nekem, ki vagy?

A DRÁMAÍRÓ
monoklit csap föl. Hogy tetszik mondani?

ÁDÁM
Távozz, ne szólj. Te hitvány érdekért
Eladtad ím az eszmét – s nem pirulsz,
De kérkedően szóllasz: jól van úgy,
S példádat még követni hirdeted?
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A DRÁMAÍRÓ
Alászolgája. Adja át üdvözletemet tisztelt barátjának, aki egyébiránt nagyon hasonlít He-
gedüs Gyulához. Ki az?

LUCIFER
Én, Lucifer.

A DRÁMAÍRÓ
Az ördög? Hányadik kiadás?

LUCIFER
zavartan.
Ezt nem értem.

ÁDÁM
Hogyan, Lucifer? Rajtad ő kifog?

A DRÁMAÍRÓ
Látja, kérem, a dolog nagyon egyszerű. A kitűnő Madách érdemeit különben méltányolva, 
úgy veszem észre, uraságodból eddig mégis egy kiadást tudott csak kipofozni. Vallja be, én 
nagyobb sikerrel alkalmaztam önt. Ön nem tehet nekem szemrehányást. Ha azonban az 
ön barátja tovább is folytatja támadó hangú előadását: akkor rögtön beleegyezem kiadóm 
sürgető óhajába, mire önt lefordítják angolra, s így nem szólalhat meg többé ebben a da-
rabban, melyet magyar nyelven adunk elő. Hát gondolja meg. Alászolgája.

LUCIFER
alázatosan. Igenis, nagyságos úr. Majd beszélek vele. Csitítja Ádámot.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Hehe! Hihi! Bruhaha!
Madách Gábor, Madách Pista
Pitiáner nimolista7

Ája, mája,
Nem volt neki koronája,
Száz koronája!
Két koronája!
Egy koronája!
Holnap megadom!
Ho… o… ol…

7   nimolista: pénztelen, nincstelen ember
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ÁDÁM
Elég – elég… ó, borzalom fog el!
Lélektelen vásárt találtam ott,
Hol eszméket s igazságot kerestem.
De mondd –: a zsenge gyermeklelkeket,
Kiket nemesb csírába hajthat ám
Egy jóltevő s irányító hatalm: –
Ki istápolja gyenge lelküket
E zord s rideg és számító világban?

LUCIFER
Jöjj hát és láss. Felmennek a karzatra.
És nézd meg őt magad.
A karzaton ül a modern „Nyaggat” című revü szerkesztője, mint Tudós, fehér köpenyben. 
Anyák gyermekeiket hozzák elébe. Éppen egy gyermeket tapogat.

EGY ELŐFIZETŐ
Tudós – véleményed?

SZERKESZTŐ
Ebből műkritikus lesz.

ÁDÁM
Hogyan? E nyirkosszívű bölcselő
Nem fél e zsenge gyermeklelkeket
Az Eszme szent honába vonni be?
Mester! beszélj hát – távolból jövénk.
Hogyan lehet, mondd, hogy erő s anyag
Magában egy, de külhatásra más:
Előtted egyként megnyilatkozik?

SZERKESZTŐ
Mit akar? Kéziratot hozott?

ÁDÁM
Ezt nem értem.

SZERKESZTŐ
Mondja, mibe hisz ön: a neo-impresszionizmusba, vagy a nio-neo-impresszionizmusba?

ÁDÁM
Lucifer! Mi ez? Megint az „i” betű?!
A homouzjon átkos végzete!!
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SZERKESZTŐ
fejalkatát vizsgálja. Na jól van, írja le ezt a mondatot: „Az élet egy fekete hajó.”

LUCIFER
súg. Mind nagy betűvel írd, Ádám, te ló.

SZERKESZTŐ
megnézi.  Nem jó. Versekhez nem ért, azt már látom. Hanem maga biztosan kitűnő 
zenekritikus. Maga zenekritikákat fog nekem írni. Érti?

ÁDÁM
De nem, hogy vennék tollat s kérkedőn
A hangok szent művészetébe én
Kontárkodó, bírálgató szavakkal –
Hiszen nem értem s nincs tanulatom.

SZERKESZTŐ
Ne beszéljen. Én azt jobban tudom, hogy maga mihez ért. Azonnal üljön le, s írjon egy 
zenekritikát. Mars.
Ádám ijedten leül.

LUCIFER
súgva.
Ne félj – hiszen Hellászban harcolál
S Achilleszt büszke karddal átdöféd –
S most borzadsz?

ÁDÁM
remegve rágja a tollat.
Mi volt az ehhez? Ezt mégsem merem.
Mit írjak és miről? Hisz nem tudok.

SZERKESZTŐ
Luciferhez. Maga ne zavarja az ebadtát. Hagyja dolgozni. Magában különben egy olyan 
neo-primitív költőt sejtek. Maga üljön le és írjon valami gyerekverset. Érti?

LUCIFER
De én az örd…

SZERKESZTŐ
Hallgass!
Lucifer ijedten leül egy másik asztalhoz.



348

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

SZERKESZTŐ
Kengyel, maga meg segítsen annak a kritikusnak.

EGY KISFIÚ
fürgén Ádámhoz szalad.  Ne tesszék félni, majd én szedítet madánat, csak ilja szépen, 
hogy a  toloratura énekelész szetszuál-psziholódiai alapon intáb medlátász dolda és nem 
medérzészé…

ÁDÁM
Hah, mit kívánsz, te gyenge csemte, mondd?

A KISFIÚ
Udan, mada tehetszéttelen majha, mada pajalititnok, mada akarja az apját tanítani? Kiveszi 
kezéből a tollat és tovább írja a cikket. Több hasonló fiú közeledik. – Pincéj, egy adad anyate-
jet, pohájba. Gyermekek köldökzsinórokon ugrálnak. Nagy zenebona.

ÁDÁM
Lucifer, hah! gyerünk! Átrohannak a karzat másik oldalára.

EGY ÁLHÍRLAPÍRÓ
felrohan a karzat másik lépcsőjén, lefelé kiabál.  De hát persze, mondom nektek, hogy 
szerkesztő! Az a másik, az a sánta niemand, az a kiadó. Csak gyertek. Megrohanja Ádá-
mot. Szerkesztő úr, egy rövid kéziratot hoztam.

ÁDÁM
No várj! Ne vágtass! Gondold meg dicsőn,
Ha jól megért a lelked belseje…
Mit van mit tenni e parányi rög?
A kéz inalva ír, de áll az agy
S ha büszke lelked…

ÁLHÍRLAPÍRÓ
Mit tetszik povedálni annyit, főszerkesztő úr, kedves mester. Itt van egy vers. Csekély 
előleg…

MÁSODIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
Meg itt is egy.

HARMADIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
           Meg itt.

NEGYEDIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
                   Meg, íme itt.
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Körülveszik, kéziratokat nyújtanak át. Ádám kétségbeesetten kapkod, fuldoklik. Végre beme-
nekül hátul egy helyiségbe. Lucifer utánaveti magát. Elöl egy széken ül Fleur Noire, mint agg 
ruhatárosnő, harisnyát köt. Ádám lihegve és zavart szemekkel megáll.

LUCIFER
megáll és a Nőre mutat.
Ismered őt, Ádám?

ÁDÁM
Ah! Éva, Éva!
Ó balzsam és talizmán! Ó a nő!
Te, ki lugast varázsolál nekem,
Hát így talállak?

A RUHATÁROSNŐ
feláll és vigyorogva közeledik.
Hallja, valamit akarok súgni magának.

ÁDÁM
Ah, ah, mi édes, édes enyhület,
A természet vigasztaló szava,
Ó súgd fülembe azt a szent igét,
Mit férfifülbe nő súghat csupán
S mely a vén földet ifjúvá teszi,
Legyen bár külsőd poklok fajzata,
E szó kibékít és felold! No súgd!

A nő súg

ÁDÁM
felordít.
Lucifer! Meneküljünk! El innen!

LUCIFER
egy kicsit végre maga is megijed.
Mi az, mi az, mi az, mi az, mi az?

ÁDÁM
Azt súgta a fülembe: „Ádám, én költőnőnek érzem magam.” El! El!
Elsüllyednek.

Függöny
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Találkozás egy fiatalemberrel Találkozás egy fiatalemberrel   

Jókedvű voltam, sok mindent elfelejtettem, körülményesen meggyújtottam a szivarom, 
és nekivágtunk az Andrássy útnak. Én szép és drága feleségem mosolygott rám a fátyol alól, 
én szép kedvesem, aki, íme, szeretett, és megengedte, hogy szeressem.

A fiatalemberrel a Duna-parton találkoztam, hat óra felé. Elment mellettünk, már alko-
nyodott akkor, nem vettem észre. Már húsz lépésnyire lehetett, mikor hátulról megpillantot-
tam. Egyszerre elhallgattam, és zavart nyugtalanság fogott el. A karcsú derék egy rakodóhajó 
hátteréből vált ki élesen, de mégis, azt hiszem, a lépéseiről ismertem rá. Kicsit kopottak 
a  ruhák. A kezében széles füzetet vitt. Tizennyolc vagy csak tizenhét éves talán… még ha-
boztam, nem mertem elhinni… el akartam fordulni, de egyszerre éles nyilallás vonaglott 
át a szívemen, és utána oly heves dobogás fogta el, hogy meg kellett álljak. Egy mozdulatát 
láttam meg, amint a kezét felemelte, és maga elé tartotta, ó jaj, rettenetes, ez volt a kéz, még 
a vágást is megismertem rajta, amit a tornateremben…

A feleségem csodálkozva nézett rám, és én hebegve mondtam:
– Kérlek… várj rám… beszélnem kell ezzel a fiatalemberrel…
És otthagytam őt és előresiettem. Nemsokára aztán meglassítottam a lépteimet. Már al-

konyodott. A fiatalember nem fordult meg. Tudta, hogy mögötte vagyok. Nyugodtan ment 
tovább, egy hajókötélkőnél nyugodtan megállt, és a csendes Duna felé fordult s nézett át, 
messze a hegyek felé. Borzasztó zavarban voltam, a torkom köszörültem. Melléje álltam, hogy 
észrevétessem magam. Lopva a száját néztem, mely fiatalabb és keskenyebb volt még, mint az 
enyém. A szeme nagyobb és világosabb. Ó, ő volt az. És a füzet a kezében, a régi füzet… amit 
a szekrényem fenekére tettem és elfelejtettem… Nehéz, szorongó izgalom volt ez.

– Hát… nem látsz?… – mondtam végre halkan.
– De igen – mondta, de nem fordult felém.
Zavartan hallgattam. Aztán elszégyelltem magam. Nevetséges. Egy tizennyolc éves fiatal-

ember! A találkozás különös, de fel kell találjam magam. Elfogulatlan leszek. Örüljön, hogy 
alkalma volt meglátni engem.

– Azonnal megismertelek – mondtam hangosan –, amint elmentél mellettem.
– Tudom – mondta.
– Hát mért nem jöttél oda? Nem vagy kíváncsi rám?
Nem felelt. Ideges lettem.
– Jó, tudom, milyen tartózkodó és gőgös vagy. De látod, ennek semmi értelme… Hidd el, 

rájöttem, hogy semmi értelme… Majd elmagyarázom neked… Magad is belátod majd, hogy 
nem maradhattam tartózkodó és gőgös… De hát miért nem nézel rám… Nézd, bajuszom 
van… Huszonhat éves vagyok… De furcsa vagy. Haragszol rám?

Nem felelt. A szája keserűen összehúzódott.
– Eh!… – mondtam. – Ez a nagyszerű hallgatás! Jó, jó, emlékszem már… Hát aztán? 

Örökké nem csinálhatja azt az ember. Né, még talán szemrehányásokat teszel. Ugyan kér-
lek, a nagy hallgatásod nem olyan nagy dolog… Nem látom, hogy sokat használt neked…  
A ruhád nagyon szánalmas, édes fiam. És sovány vagy. Már engedj meg, nem tudnék ilyen 
ruhát felvenni… Na, mi az! Sírj egy kicsit, kapsz egy krajcárt!

Most nézett rám először. Keményen rám nézett, a szemembe. Aztán megint elfordult.
– Sokat beszélsz – mondta szárazan.
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Megsértődtem.
– Ó! Ugyan! Nagyon tökéletesnek képzeled magad. Igenis, beszélek, mert tanítani akar-

lak… érted? Végre, idősebb vagyok nálad… és én azóta sokat láttam… és sokat tapasztal-
tam… te gyerek vagy… mit tudod te…

Egyszerre elcsuklott a hangom, lehorgasztottam a fejem, és egészen halkan és zavartan 
mosolyogtam, és halkan és zavartan felemeltem a kezem, és zavartan mosolyogva suttogtam:

– …Hát mit tegyek?… hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem 
lehetett… én próbáltam… de igazán nem lehetett…

Most felém fordult. Elgörbült szájjal, gyűlölettel nézett rám.
– Hol a repülőgép? – kérdezte rekedten.
Zavartan dadogtam:
– Hát… mit tegyek… feltalálták… Farman… a Wright-testvérek… nem voltam ott… 

De hidd el, ők is elég jól csinálták… egész jó, aránylag… lehet vele repülni…
– Látom – mondta gúnyosan. Aztán megint rám nézett. – Hol az Északi-sark?
Lesütöttem a szemem:
– Valami Peary elérte… Kérlek, hát nem volt időm… te tévedtél… nem lehet mindent… 

én akkor az egyetemre jártam…
– Úgy – mondta.
Aztán:
– Hol a büszke és szabad Magyarország?
– Kérlek alássan… igazán furcsa vagy… dolgozunk rajta… én is… de az nem megy olyan 

hamar… az embernek élni is kell.
Hadarni kezdtem:
– De látod… azért én igyekeztem… hogy legyen valami abból… amit neked, megígér-

tem… írtam ám. Elég jó dolgokat írtam… Nézd meg csak kérlek a kirakatokat… a nevem 
ismerik… jónevű vagyok… ahogy te akartad… és az emberek eléggé tisztelnek… És látod, 
könyveket is írtam… ahogy te elgondoltad… nézd csak… itt van egy… elég jó…

Idegesen kapkodtam ki a zsebemből egyik könyvemet, amiben humoros rajzok és novellák 
vannak, és mutattam neki.

– Nézd csak… elég jó…
Egyetlen pillantást vetett csak a könyvre, nem nyúlt utána.
– Igen, láttam már – mondta kurtán. – Elég jó.
Kinyújtotta a karját az alkonyodó láthatár, az elgörbülő hegyek felé.
– Hol a nagy szimfónia, a rettenetes színjáték a szürke láthatárról és a gőgös istenekről, 

akik ott lüktetnek és vonaglanak a láthatár mögött?
Elpirultam.
– Hát, kérlek… azt nem lehetett… Azt nem lehet három felvonásban megcsinálni… 

Te  tévedtél… A szürke láthatárt nem tudja eljátszani egy színész… aztán rájöttem, hogy ez 
nem is a megfelelő műfaj… és nem is tudnék elkészülni vele… Hanem írtam erről egy csinos 
szonettet… egy előkelő revü hozta… és tetszett… és azóta jobban fizetnek…

Nem felelt. Komor hallgatásba merült, tekintete eltűnt a távolban. Akartam még mon-
dani valamit, megmagyarázni, hogy milyen fiatal ő… de homályosan emlékeztem rá, hogy 
ilyenkor, mikor így néz, nem lehet őt zavarni. Egyszerre eszembe jutott a feleségem, és nyug-
talankodni kezdtem.
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– Kérlek… – mondtam – jöjj velem, bemutatlak a feleségemnek. Ó, ennek örülni fogsz. 
Nagyon szép asszony… értékes, nagyszerű nő… látod… és én meghódítottam… szeret en-
gem… látod… vagyok valaki… ahogy te akartad…

Most rám nézett, és a szemében végtelen gúny volt.
– Meghódítottad – mondta. – Ugyan! Ó, milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá és 

meghódítottad!… A várkastély leszállt a hegyről, és ostrommal bevette a völgyet!… A tölgy 
meghódította a folyondárt, és szerelmesen körülcsavarta… Miért nem jön ide a feleséged?

Összehúztam a szemem.
– Ostoba vagy – mondtam. – Gyerek vagy. Ezek fantazmagóriák. Nincs igazad. Nekem 

van igazam. Én felnőtt vagyok, és megismertem az életet. Mit tudsz te az életről! Téged min-
denki kinevetne!

Egészen mellém állt, a szemembe nézett. Most láttam meg sűrű és barna haját.
– Nem akartam megismerni az életet… azt akartam, hogy az élet ismerjen meg engem… 

Igaz, engem mindenki kinevetne, és te nem akartad, hogy miattam téged kinevessenek… 
De te tudod, nézz a szemembe, merj a szemembe nézni!… te tudod, hogy te vagy a nevetséges 
és kicsi… és hogy nekem van igazam… és hogy nem nevetséges, amit én mondok… te tu-
dod, hogy nekem van igazam… te szegény… te kicsi… te senki… Merj a szemembe nézni…

El kellett fordulnom; a helyzet ostoba és kínos volt. Ő lassan távolodott el tőlem, aztán 
nem nézett többé rám, lassan, gondolkodva indult meg…

Percek múlva, halkan tudtam csak megszólalni:
– Hová mész? Maradj… – suttogtam. De nem fordult már vissza. Csak a szavát hallottam 

még, távolról:
– Emlékezz rá, hogy egyszer még, utoljára, találkoztál velem… És ha van még benned 

valami belőlem, mártsd be tolladat a lenyugvó nap tüzébe, s írd meg nekik… írd meg ezt a ta-
lálkozást… és írd meg nekik, hogy hagytalak el, és hogy tűntem el, beleolvadva az alkonyodó 
égbe, ifjan, szépen és végtelenül szabadon, hogy ne lássalak többé…

Ezeket nagyon messziről hallottam már, és a karcsú alak vékonyodott, elfolyt, felemelke-
dett. Még néztem, azt hittem, hogy látom, de aztán rájöttem, hogy a vörös égen egy vékony 
felhő lebeg csak.

A feleségem türelmetlen lett.
– Ki volt ez a fiatalember? – kérdezte.
– Egy régi ismerősöm – mondtam neki zavartan. – Kedves fiú…
– Igen – mondta a feleségem kicsit élesen. – Csak rossz modora van. Miért nem mutatko-

zik be? Pedig feltűnően hasonlít hozzád.
Aztán idejöttünk a kávéházba. Nehéz kedvemről lassan oszolt el a görcs.
A téma szép – mondtam magamban, felvidulva. – Versnek kicsit hosszú volna. De egy novellát 

lehet belőle csinálni. Röviden, szatirikusan. Ma úgyis kedd van, szállítanom illik valamit.
Papírt kértem, és rövid habozás után leírtam a címet: „Találkozás egy fiatalemberrel…”
És csak tompán fájt már a seb.

1913
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   Előszó   

  Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.

A titkot, amiért egykor titokban
Világrajöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat
S fülébe súgjam: add tovább.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Mert félig már ki is bukott, tudom
De mindig megrekedt a féluton.

Az egyik forró és piros lett tőle,
Ő is súgni akart: csók lett belőle.

A másik jéggé dermedt, megfagyott,
Elment a sírba, itthagyott.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

A harmadik csak rámnézett hitetlen,
Nevetni kezdett és én is nevettem.

Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem ő égő csipkefenyérben
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,
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Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott reá, hogy őt higgyem.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak,

Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,

Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanuskodom a napról, hogy ragyog.

Én isten nem vagyok s nem egy világ,
Se északfény, se áloévirág.

Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él,

Mindenkinek rokona, ismerőse,
Mindenkinek utódja, őse,

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Elmondom én, elmondanám,
De béna a kezem s dadog a szám.

Elmondanám, az út hová vezet,
Segítsetek hát, nyujtsatok kezet.

Emeljetek fel, szólni, látni, élni,
Itt lent a porban nem tudok beszélni.

A csörgőt eldobtam és nincs harangom,
Itt lent a porban rossz a hangom.

Egy láb mellemre lépett, eltaposta,
Emeljetek fel a magosba.
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Egy szószéket a sok közül kibérlek,
Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.

Még nem tudom, mit mondok majd, nem én,
De úgy sejtem, örömhírt hoztam én.

Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt
Nektek, kiket szerettem,
Állván tátott szemmel, csodára várván.

Amit nem mondhatok el senkinek,
Amit majd elmondok mindenkinek.

1916
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Kedves Pedagógusok és Diákok!

Az Oktatási Hivatal által kiadott új, tizenegyedikes Irodalom szöveggyűj-
temény használatát kívánjuk néhány gondolattal segíteni.

Ez a szövegválogatás a Színes irodalom 11. és az Irodalom 11. tanköny-
vekhez készült, a realizmus és a klasszikus modernség korszakának ma-
gyar és világirodalmi alkotásait öleli fel a 19. század elejétől a 20. század 
első harmadáig.

A tankönyvek és a szöveggyűjtemény megfelelnek az új Nemzeti alap-
tantervnek és a magyar nyelv és irodalom kerettantervben megjelölt tan-
anyagtartalomnak. A szöveg gyűjtemény követi a tankönyvek felépítését, 
a kötelezően előírt kerettantervi elvárásoknak megfelelően tartalmazza 
azokat a szövegeket, amelyek olvasása és ismerete elengedhetetlen a tan-
anyag elsajátításához. 

Mivel a két irodalomkönyv esetenként más-más ajánlott műveket 
említ és elemez, így természetesen a választott tankönyv által említett 
műveket kell elolvasni. A kiadványban kék színnel jelöltük a kötelező, 
törzsanyaghoz tartozó szövegeket, feketével az ajánlott műveket. A szö-
veggyűjteményben egyes versek mellett QR-kódok is találhatók, ame-
lyek a Nemzeti Köznevelési Portál oldalát hívják be mobiltelefon segítsé-
gével. A Vers neked videókban több mint negyven mű hallgatható meg 
színművészek előadásában. 

Kedves Diákok! Ne feledjétek Krúdy Gyula gondolatát az olvasásról: 
„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy 
történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.” 

Jó olvasást kívánunk!
A szerzők
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I. A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL

HONORÉ DE BALZAC HONORÉ DE BALZAC 
(1799–1850) 

Goriot apó Goriot apó   
[részletek]

ELSŐ FEJEZET
Egy polgári penzió

Vauquer-né, leánynevén de Conflans, idős asszonyság, negyven éve tart fenn polgári penziót1 
Párizsban, a diáknegyed és a Saint-Marceau negyed közt húzódó Neuve-Sainte-Geneviève 
utcában. A Vauquer-ház néven ismert penzió szállást ad férfiaknak és nőknek, fiataloknak 
és öregeknek anélkül, hogy valaha is gáncs érte volna a tisztes intézmény erkölcseit. Igaz, 
hogy harminc év óta nem fordult meg falai közt ifjú nőszemély, legényember pedig csak 
olyan lakik benne, akit hazulról gyengén látnak el havipénzzel. Mégis, 1819-ben, amikor 
ez a dráma kezdődik, akadt a lakók közt egy szegény fiatal lány. Bármennyire is elcsépelte és 
lejáratta a dráma szót napjaink szívhasogató irodalma, amely kegyetlenül visszaélt vele, mégis 
ezt a szót kell itt használnunk. Nem mintha ez a történet a szó igaz értelmében dráma lenne; 
de a könyv végére érvén talán hullatnak egy-két könnyet az olvasók intra muros et extra.2 
Megértik-e vajon Párizson kívül? Jogos a kételkedés. E megfigyelésekkel és helyi színekkel 
zsúfolt jelenetnek a részleteit csak azok méltányolhatják igazán, akik a Montmartre3 buckái és 
a Montrouge4 magaslatai közt élnek, ebben a híres völgyben, ahol állandóan hullófélben van 
a vakolat, és patakokban folyik a szennyvíz: valódi szenvedések és talmi5 örömök töltik be ezt 
a völgyet, s az izgatott sürgés-forgásban csak ami kirívó, kelthet ideig-óráig feltűnést. Elvétve 
azonban olyan fájdalmakkal is találkozunk itt, amelyeket a bűnök és erények összetorlódá-
sa naggyá és ünnepélyessé avat. Láttukra megtorpan és megenyhül az érdekhajhászó önzés;  
de a friss élményt gyorsan megemészti, akár a zamatos gyümölcsöt. A civilizáció szekere, 
amely a jaggernati bálványéhoz6 hasonlatos, épp hogy kissé meglassítja vágtáját, ha a többinél 
kevésbé törékeny szív kerül útjába; majd gyorsan átgázol rajta, és diadalmasan robog tovább, 
így teszel te is, olvasóm, fehér kezedben tartva ezt a könyvet, puha karosszékedbe süppedsz, 
mondván: ez talán elszórakoztat. Miután elolvastad az öreg Goriot titkolt balsorsának törté-
netét, jó étvággyal megebédelsz, érzéketlenségedet a szerző rovására írod, ráfogod, hogy túloz, 
megvádolod, hogy átkölti a valóságot. Tudd meg hát: ez a dráma nem a képzelet szüleménye, 

1     penzió: más alakváltozatban panzió: szálló, fogadó
2    intra muros et extra: a falakon belül és kívül (latin)
3     Montmartre: „Mártírhegy”: 130 méter magas domb Párizs északi részén; a legenda szerint itt végezték ki 

a 3. században Szent Dénest, Párizs első püspökét
4     Montrouge: „Vörös hegy”: Párizstól délre elterülő dombok. „…a Montmartre buckái és a Montrouge magas-

latai közt élnek…”: párizsiak
5     talmi: ál, hamis
6     jaggernati bálvány: az indiai Visnu isten szobra, melyet ünnepén kocsin hordoznak körül; a rajongó hívek 

a kerekek elé vetik s eltiportatják magukat, remélve, hogy ezáltal magasabb kasztban születnek majd újjá
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nem is regény. All is true7 – annyira valóságos, hogy egyes elemeit bárki felismerheti a maga 
környezetében, esetleg saját szívében.

A ház, amelyben a családi penzió virul, Vauquer-né tulajdona. Ott áll a Neuve-Sainte- 
Geneviève utca alsó részén, ahol a kövezet oly meredeken lejt az Arbalète utca felé, hogy lo vas 
kocsival bajos közlekedni rajta. Ezért olyan csendesek a Val-de-Grâce-templom és a Pan  - 
théon8 közötti szűk utcák. […]

A penzió homlokzata kis kertre néz, úgyhogy a ház egyenest rászögellik a Neuve-Sainte- 
Geneviève utcára, ahonnét hosszában látszik az épület. A homlokzat mentén, a ház és a ker-
tecske közt ölnyi széles, vályúszerű, kavicsos sáv húzódik, előtte pedig homokkal felhintett 
út, amelyet nagy kék és fehér fajanszvázákba ültetett muskátlik, leanderbokrok és gránátal-
mafácskák szegélyeznek. Az útra nyíló kiskapu fölött cégtábla látható az alábbi felírással: 
VAUQUER-HÁZ. És alatta: Polgári penzió mindkét nem és egyebek számára. Nappal a lármás 
csengővel fölszerelt rácskapun át a kis, köves járda végén, az utcával szemközti kőfalon festett 
zöld márvány oszlopsor látszik, egy kerületbeli piktor műve. A festmény hamis távlatú mély-
ségében Ámort ábrázoló szobor. A felületét borító pikkelyes máz a szimbólumok kedvelőinek 
talán titkokat regélne a párizsi szerelemről, amelyet néhány lépéssel odább gyógykezelnek. 
A talapzat alján a félig elmosódott felirat, azzal a lelkesedéssel, amelyet a Párizsba 1777-ben 
visszatért Voltaire9 iránt tanúsít, elárulja a díszítmény keletkezésének idejét:

Akárki légy, ő az urad, 
Az volt mindig, az is marad.

Sötétedéskor a rácskapu mögött a tömör deszkakaput is bezárják. A homlokzat hosszával 
egyenlő nagyságú kertecske beszorul az utcai fal és a szomszéd házak tűzfala közé. Ezt vé-
ges-végig palástként takarja el a ráhajló vadborostyán, úgyhogy Párizsban szokatlan festői 
hatással vonja magára a sétálók figyelmét. A falakat lécrácsok borítják, s a rájuk futtatott 
venyigék hitvány, poros szőlőtermését Vauquer-né minden évben féltő gonddal szemléli, és 
nem győz róla lakóival tárgyalni. A falak hosszában keskeny ösvény vezet a hársfák lombsát-
rához. Ezt a szót Vauquer-né, hiába „született de Conflans”, makacsul hálsfának ejti, nem tö-
rődve lakóinak nyelvtani megjegyzéseivel. A két oldalsó ösvény közt négyszögletes articsóka-
ágy, akörül orsó formára nyesett gyümölcsfák; az ágyás sóskával, salátával és petrezselyemmel 
van körülpalántálva. A hársfák alatt zöldre festett, kerek asztal, körülötte székek. Kánikula 
idején, amikor a nagy hőségben magától kikelne a tojásból a csirke, itt szürcsölik a fekete-
kávét a vendégek, már akinek futja rá az erszényéből. A háromemeletes, fönt manzárdban 
folytatódó homlokzat terméskőből épült, és azzal a sárga színnel van bemázolva, amely Párizs 
legtöbb házát elcsúfítja. Mindegyik emeleten öt-öt négyzet alakú, apró ablak, mindegyiken 
zsalugáter, s mindegyik másképpen fölhúzva, vonalaik emiatt hadilábon állnak egymással. 
A ház oldalán két-két ablak fér el, a földszintieket vasrács díszíti. Az épület mögött, mintegy 

7    All is true: Minden igaz (angol)
8     Panthéon: a régi görögöknél és rómaiaknál az istenek összességének szentelt templom; a párizsi Panthéon 

eredetileg Szent Genovévának, a város védőszentjének temploma volt; a forradalom tette Panthéonná, elren-
delve, hogy ide temessék a haza nagyjait

9     Voltaire: a száműzött nagy író 1778-ban – nem 1777-ben – tért vissza szülővárosába; hívei eget verő ünnep-
lésben részesítették
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húsz láb széles udvaron, jó egyetértésben élnek malacok, tyúkok, házinyulak. Az udvar végé-
ben áll a fáskamra. Ez utóbbi és a konyhaablak közt van az éléstár, alatta csurog ki a konyhai 
kiöntő zsíros moslékja. Az udvarból keskeny ajtó nyílik a Neuve-Sainte-Geneviève utcára, 
azon át szórja ki a szakácsnő a szemetet, s a szennyhalmot bőségesen meglocsolja vízzel,  
nehogy járványt terjesszen.

A földszint kiválóan megfelel a polgári penziók céljának: első nagy szobáját a két utcai ab-
lak világítja meg, üvegezett ajtó a bejárása. Ebből a szalonból nyílik az ebédlő, ezt lépcsőház 
választja el a konyhától, a lépcsőfokok beeresztett fáját fölkefélik. Nincs szomorúbb látvány, 
mint ez a szalon, ülőbútorain fakó és fényes csíkozású a lószőrvászon huzat. Közepén kerek 
asztal, Szent Anna-márványból faragott fedőlapján kopott aranycirádás, fehér porcelán kész-
let díszlik, amilyent manapság mindenfelé látni. A meglehetősen rosszul padlózott szobában 
mellmagasságig ér a faburkolat. A falak felső részét borító papírkárpit a Télémaque10 főjelene-
teit ábrázolja, a mű klasszikus szereplőinek színes figuráival. A rácsos ablakok közét kitöltő 
festmény azt a jelenetet tárja a penzió lakói elé, amikor Kalüpszó nimfa dúsan megvendégeli 
Odüsszeusz fiát. Negyven éve ingerli élcelődésre ez a kép a fiatal kosztosokat11, akik azt hiszik, 
fölébe kerekednek helyzetüknek, ha tréfára veszik a sovány ebédet, amelyre szegénységükben 
fanyalodnak. A kőkandalló mindig tiszta tűzhelye tanúsítja, hogy csak kivételes alkalmakkor 
raknak benne tüzet. Párkányán két cserép ócska művirág raboskodik egy roppantul ízléste-
len, kék színű márvány ingaóra szomszédságában. Ebben az első szobában olyan illat terjeng, 
amelyre nincs szó a köznyelvben; penzióillatnak kellene nevezni. A doh, a penész, az avasság 
érzik benne; fázol tőle, nedves lesz az orrod, átjárja a ruháidat is; olyan helyiségre emlékeztet, 
ahol most végeztek az ebéddel: tálalás, éléskamra, menhelykonyha szagától bűzlik. Akkor le-
hetne talán leírni ezt a szagot, ha valaki kitalálná, hogy kell elemezni ezt a sok gyomorkavaró 
undokságot, amit minden egyes penziólakó, akár öreg, akár fiatal, sui generis12 hurutos kipá-
rolgása vegyít belé. No de akármilyen ronda és utálatos ez a szalon, a szomszédos ebédlőhöz 
képest még mindig elegánsnak és illatosnak mondható, akár egy budoár13. Ezt a fával bur-
kolt termet egykor befestették valamilyen, ma már felismerhetetlen színre, afölé rétegekben 
rakódott és furcsa ákombákomokat rajzolt a piszok. A falak mentén körös-körül szutykos 
pohárszékeken kicsorbult, fénye vesztett kancsók, kerek bádogtálak, oszlopba rakott, tour-
nai-i gyártmányú14, kék szélű, vastag porcelán tányérok láthatók. Az egyik sarokban kis szek-
rény áll, számozott rekeszeiben tartják a kosztosok zsírpecsétes vagy borfoltos asztalkendőit.  
Csupa elpusztíthatatlan bútordarab, amelyek már sehol sem kellenek, de itt még helyet 
kapnak, akárcsak a civilizáció selejtje a gyógyíthatatlanok menhelyén. Látsz itt barométert, 
amelyből kijön a kapucinus barát, ha esik az eső, látsz aranyszegélyű, fényezett fakeretekben 
förtelmes metszeteket, amelyek láttára elmegy az étvágyad; rézberakásos gyöngyház faliórát; 
zöld cserépkályhát, Argand-lámpákat15, melyekben az olaj porral keveredik, hosszú asztalt, 

10     Télémaque: Fénelon prózai hőskölteménye (1699), Homérosz Odüsszeiájának alapján elmondja, hogyan 
indult eltűnt apja keresésére Télemakhosz, Odüsszeusz fia

11     kosztosok: étkezést rendelő külső lakók, „menzások”
12     sui generis: saját, csak az egyénre jellemző (latin)
13     budoár: „duzzogó” (francia), gazdagon és ízlésesen berendezett női szoba, ide vonultak vissza a hölgyek 

pihenni, átöltözni, barátnőiket fogadni
14    tournai-i gyártmányú: Tournai-ban, egy belga városban készült
15    Argand-lámpák: Aimé Argand (1750–1803) által készített olajlámpa
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melynek viaszosvászon terítője eléggé zsíros ahhoz, hogy egy mókázó külső kosztos ráfirkant-
sa a nevét, mutatóujját használva íróvesszőnek; látsz elnyomorodott székeket, vedlett kis láb-
törlőket, melyeknek gyékényfonata folyton feslik, de azért úgy-ahogy egészben marad, azután 
hitvány lábmelegítőket csupa horpadt lyukkal és rozzant sarokvassal, elszenesedő fakerettel. 
Hogy milyen ócska, töredezett, korhadt, rozoga, csámpás, nyomorék, csonka, rokkant, hal-
dokló ez a bútorzat, annak érzékeltetéséhez részletes leírásra lenne szükség, de ez túlságosan 
lassítaná történetünk érdekfeszítő menetét, és csöppet sem lenne ínyére a sietős olvasóknak. 
A vörös kőpadozat gidres-gödrös a sok sikálástól vagy mázolástól. Egyszóval a prózai nyomor 
uralkodik itt, a fukar, sűrített, elnyűtt nyomorúság. Még nem merő kosz minden, de már 
meglehetősen mocskos; még nem csupa rongy, de maholnap szétrohad.

A szoba teljes fényében ragyog, amikor reggel hétkor besompolyog Vauquer-né macskája, 
megelőzve úrnőjét; felugrál a pohárszékekre, szaglássza a tejet a tányérral lefödött csuprok-
ban, és reggeli dorombolásba kezd. Csakhamar megjelenik az özvegy, cifra tüll főkötője alól 
kifityeg kajlán felrakott vendéghajának egy tincse; csoszogva lépked fancsali papucsaiban. 
Vénecske, kövérkés arca, a belőle kinyúló papagájcsőrrel, zsírpárnás keze, templomjáró né-
nikékre emlékeztető, tömzsi alakja, túlságosan telt, rengő keble összhangban van ezzel a te-
remmel, ahol csak úgy bűzlik a balsors, ahol megbúvik a spekuláció, s amelynek áporo-
dott levegőjét Vauquer-né utálkozás nélkül leheli be. Arca, mely oly üde, mint az első őszi 
fagy, ráncok közül pislákoló szemének kifejezése, mely a táncosnő hivatásszerű mosolyából 
az uzsorás rideg szemöldökráncolásába megy át, egyszóval egész személye kifejezi a penziót, 
mint ahogy a penziót el sem lehetne képzelni személye nélkül. Fegyház nincs porkoláb nél-
kül, a kettő egymás nélkül el sem képzelhető. A kis termetű asszonyság ólmos vaskossága 
ebből az életből következik, mint ahogy a tífusz a kórház kipárolgásából ered. Kötött gyapjú 
alsószoknyája, amely hosszabb a régi ruhából szabott felső szoknyánál, s melynek vattabélése 
kikandikál a foszladozó kelme fesléseiből, mintegy jelképezi a szalont, az ebédlőt, a kertecs-
két; jelzi a konyhát, és megjósolja a penzió lakóit. Ha ő jelen van, akkor teljes a kép. Az ötven 
év körüli Vauquer-né hasonlít minden sorsüldözött asszonyra. Üveges szemével oly ártatlanul 
néz, mint egy kerítőnő, aki szigorúnak tetteti magát, hogy jobb árat érjen el, egyébként 
kész mindenre, s hogy javítson a sorsán, kész volna kiszolgáltatni Georges-ot és Pichegrut16, 
ha Georges és Pichegru még nem lenne kiszolgáltatva. Mindamellett voltaképpen jó asszony, 
mondják a lakói, akik vagyontalannak hiszik, mert ugyanúgy nyögdécsel és köhécsel, mint 
ők. Mi volt Vauquer úr? Az özvegy sohasem nyilatkozott a megboldogultról. Hogyan vesztet-
te el a vagyonát? A balsors csapásai alatt, hangzott a válasz. Ővele rosszul bánt, nem hagyott 
rá mást, mint a két szemét, hogy sírjon, ezt a házat, hogy megéljen belőle, és azt a jogot, hogy 
senki balsorsán ne kelljen szánakoznia, mert ő maga, úgymond, annyit szenvedett, amennyit 
ember csak szenvedhet. Úrnője tipegését hallva Sylvie, a kövér szakácsnő, buzgón hozzálátott, 
hogy a bennlakóknak felszolgálja a reggelit. 

A külső kosztosok általában csak ebédre fizettek elő, havi harminc frankot. Történetünk 
kezdetén heten voltak bennlakók. Az első emeleten volt a ház két legszebb szobája. Vauquer-
né foglalta el a kisebbet, a másikban Couture-né, francia köztársasági hadbiztos özvegye  

16     Cadoudal, Georges (1771–1804): a „huhogók”, a királypárti normann és breton felkelők egyik vezére. 
Pichegru, Charles (1761–1804): tábornok, a forradalom egyik kiváló hadvezére; később Condé hercegnek, 
a nemesi emigrációs sereg főparancsnokának sikerült őt a royalisták pártjára állítania
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lakott. Egy ifjú hajadon élt vele, Victorine Taillefer, akinek anyja helyett anyja volt. A két 
hölgy évi ezernyolcszáz frankot fizetett a teljes ellátásért. A második emelet két szobája közül 
az egyiket egy Poiret nevű öregember lakta. A másikat egy negyven év körüli férfi, aki fekete 
parókát viselt, pofaszakállát festette, volt nagykereskedőnek mondta magát, és Vautrin néven 
mutatkozott be. A harmadik emelet négy szobából állt, közülük kettő volt kiadva, az egyik 
egy vénlánynak, akit Michonneau kisasszonynak hívtak. A másikat egy volt metélttészta-, ma-
karóni- és keményítőgyáros bérelte, aki Goriot apónak szólíttatta magát. További két szoba 
afféle vándormadaraknak volt fenntartva, éhenkórász diákoknak, akik, akárcsak Goriot apó 
és Michonneau kisasszony, lakásért és ellátásért havi negyvenöt franknál többet nem tudtak 
fizetni; de az ilyen lakókat Vauquer-né nem szívesen látta, és csak jobb híján fogadta be, mert 
túl sok kenyeret zabáltak. Pillanatnyilag e két szoba közül az egyikben egy fiatalember lakott. 
Angoulême17 környékéről jött Párizsba jogot hallgatni, és népes családja a legsúlyosabb nél-
külözéseket vállalta, hogy évi ezerkétszáz frankot küldhessen neki. Eugène de Rastignac – ez 
volt a neve – az a fajta ifjú volt, akit a balsors munkára szoktat, aki serdülőkorától kezdve 
tisztában van vele, minő reményeket fűznek hozzá szülei, és szép jövőjét azzal alapozza meg, 
hogy máris kiszámítja, mire viheti tanulással, tanulmányait pedig eleve hozzászabja előre lát-
ható társadalmi mozgalmakhoz, hogy az elsők közt aknázhassa ki a lehetőségeket. Az ő érde-
kes megfigyelései és a párizsi szalonokban való ügyes helyezkedése nélkül történetünk híjával 
volna a valóság színeinek, hiszen e színeket kétségkívül a fiatalember mozgékony szellemének 
köszönhette, és vágyának, hogy behatoljon egy szörnyű helyzet rejtélyeibe, amelyet okozói 
éppoly gondosan titkoltak, mint szenvedő alanya. A harmadik emelet fölött ruhaszárító pad-
lás volt, és két manzárdszoba, ezekben lakott Christophe, a kifutóinas, és Sylvie, a kövér 
szakácsnő. A hét bennlakón kívül Vauquer-né évente átlagban nyolc jogászt és medikust 
kosztolt, meg két-három, a kerületben lakó törzsvendéget, akik mind csak ebédre fizettek elő. 
Ebédidőben tizennyolcan ülték körül az asztalt, de húsznak is lehetett volna teríteni. Regge-
lenként azonban csupán a hét bennlakó gyűlt össze, úgyhogy a villásreggeli egész családiasán 
folyt le. Ki-ki papucsban jött le a szobájából, bizalmas megjegyzéseket engedett meg magának 
a bejáró vendégek öltözködéséről vagy viselkedéséről, a tegnapi étkezés eseményeiről, senki 
sem tett lakatot a szájára. Ezek a bennlakók voltak Vauquer-né kényeztetett gyermekei; csilla-
gászati pontossággal mérte ki nekik gondoskodását és figyelmességét, aszerint, hogy ki meny-
nyit fizetett az ellátásért. Ugyanez a szempont vezette ezeket a véletlenül összeverődött embe-
reket. A két második emeleti lakó csupán hetvenkét frankot fizetett havonta. Ez az olcsóság, 
amely csak a Saint-Marcel kerületben, a Bourbe és a Salpêtrière18 közt lelhető fel, s amely alól 
Couture-né volt az egyedüli kivétel, mutatja, hogy a penziólakók többé-kevésbé nyilvánvaló 
balsors terhe alatt sínylődtek, így aztán a ház belsejének csüggesztő látványa visszatükröződött 
vendégeinek ágrólszakadt külsején. A férfiak színehagyott kabátot viseltek, olyan cipőt, ami-
lyent előkelő városrészekben szemétbe dobnak, foszladt fehérneműt, ruházatukba úgyszólván 
már csak hálni járt a lélek. A nők divatjamúlt, újrafestett, elfakult ruhákban jártak, kijaví-
tott régi csipkékben, sok használattól fényes kesztyűkben, mindig rozsdafoltos gallérokban, 
foszladozó vállkendőkben. De, bár ily rosszul öltözködtek, erőteljes testalkatú volt szinte 

17    Angoulême: Párizstól délnyugatra fekvő francia város
18     a Bourbe és a Salpêtrière: a Bourbe Balzac korában szülészeti kórház volt, a Salpêtrière párizsi menhely és 

kórház
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mindegyik, szervezetük bírta az élet viharait. Hideg, kemény arcvonásaik elmosódtak, mint 
a forgalomból kivont rézgarasok. A fonnyadt ajkak közül mohó fogak villantak elő. Ezek a 
penziólakók lezajlott vagy még zajló drámákat éreztettek; nem rivaldafényben, festett vász-
nak közt játszódó drámákat, hanem élő és néma drámákat, fagyos drámákat, amelyek forrón 
megdobogtatják a szívet, és sohasem múlnak el egészen. […]

Két alak élesen elütött a penzió lakóinak és törzsvendégeinek zömétől. Jóllehet Victorine 
Taillefer kisasszony, mint afféle sápkóros hajadon, betegesen halvány volt, és részese az álta-
lános szenvedésnek, amely ezen a társaságon a szomorúság megszokása, a kényszeredett ma-
gatartás, a szegényes és satnya körülmények folytán úrrá lett, arca mégsem látszott öregesen 
fonnyadtnak, mozgása élénk volt, hangja csengő. Olyan volt ez a boldogtalan ifjú hajadon, 
mint egy sárgult lombú cserje, amelyet nemrég ültettek kedvezőtlen talajba. Rózsafoltos, 
fehér arca, hamvasszőke haja, légiesen karcsú termete azt a bájt sugározta, amelyet a modern 
költők a középkori szobrokon fedeztek fel. Sötétes szürke szeme keresztényi szelídséget és 
lemondást tükrözött. Egyszerű, olcsó ruhája alatt fiatalos idomok domborodtak. Csinos volt, 
már amennyire csinos lehetett. Ha történetesen boldog, akkor elragadó lett volna: a nőknek 
a boldogság a költészetük, ahogy a szép ruha a díszük. Ha egy bál vidámsága rózsállott volna 
ezen a halvány arcon, ha az elegáns élet örömei telítették és csinosították volna kissé már 
beesett orcáit, ha a szerelem vidította volna szomorú szemét, Victorine a legszebb lányokkal 
is megállta volna a versenyt. […]

Eugène de Rastignac igazi délvidéki volt, fehér bőr, fekete haj, kék szemek. Megjelenése, 
modora, viselkedése elárulta, hogy nemesi család sarja, akit már gyermekkorában a hagyomá-
nyos jó ízlésre neveltek. Keveset költött öltözködésre, hétköznapokon tavalyi ruháit hordta 
el, mégis, ha társaságba ment, úgy ki tudta csípni magát, mint előkelő fiatalemberhez illik. 
Rendszerint ócska kabátban, hitvány mellényben járt, nyeszlett fekete nyakravalóját diákosan 
laza bogra kötötte, és mindehhez hasonlóan rossz minőségű pantallót, talpalt cipőket viselt.

E két személy és a többiek közt a festett pofaszakállas, negyvenéves Vautrin képviselte az 
átmenetet. Az a fajta ember volt, akire azt mondja a nép: ez aztán szép szál legény! Széles vál-
lak, domború mellkas, duzzadó izmok, vaskos, szögletes kezek, az ujjperceken erősen feltűnő, 
sűrű, lángvörös szőrcsomók. Korai redőkkel szántott arcán a rideg vonások meghazudtol-
ták sima és hajlékony modorát. Mély hangja ormótlan vidámságával nem volt visszataszító. 
Előzékeny volt és mosolygós. Ha a házban elromlott egy zár, egykettőre leszerelte, megrepa-
rálta, beolajozta, fényesre csiszolta, helyére tette, mondván: ismerjük mi egymást. Egyébként 
értett mindenféléhez, ismerte a hajókat, a tengert, Franciaországot, külföldet, az üzleti életet, 
az embereket, a világ folyását, a törvényeket, a szállodákat és a börtönöket. Ha valaki túl 
sokat panaszkodott, tüstént felajánlotta szolgálatait. Többször adott kölcsönt Vauquer-nénak 
és egyik-másik lakótársának; de akiket így lekötelezett, inkább meghaltak volna, semhogy ne 
adják meg tartozásukat, mert minden nyájassága ellenére félelmet gerjesztett egy bizonyos 
átható és elszánt pillantásával. Már azzal a móddal is, ahogy néha köpött egyet, rendíthetetlen 
hidegvérnek adta tanújelét, mint aki bűnténytől sem riad vissza, hogy kievickéljen szorult 
helyzetéből. Szeme szigorú bíróként hatolt a kérdések, a lelkiismeret, az érzelmek mélyére. 
Rendes szokása volt, hogy villásreggeli után elment hazulról egészen ebédig, estéit házon 
kívül töltötte, és éjféltájban tért haza a Vauquer-nétől kapott külön kapukulccsal. Egyedül 
ő élvezte ezt a kiváltságot. De jóba is volt az özveggyel, mamának hívta, olykor megölelgette 
– eléggé érthetetlen hízelkedés! A jó asszony azt hitte, hogy még nem is oly nehéz átkarolni 
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a derekát, holott csak Vautrinnak voltak olyan hosszú karjai, hogy körül tudott érni ilyen 
tisztes idomokat. […]

Egy ilyen közösségen belül kicsiben az egész társadalom elemei föllelhetők. A tizennyolc 
asztaltárs közt, akárcsak a kollégiumokban és a nagyvilágban, akadt egy szegény, megve-
tett, üldözött istenteremtése, akire csak úgy záporoztak a rovására faragott élcek. A második 
év elején erre az alakra figyelt föl leginkább Eugène de Rastignac azok közül, akikkel még  
kétesztendei együttélésre volt kárhoztatva. Az egykori tésztagyáros volt ez az áldozati bárány, 
az öreg Goriot, akinek fejére egy festő – akárcsak az elbeszélő – a csoportkép minden fényét 
rávetítené. Mi lehetett az oka, hogy az a már-már gyűlölködő megvetés, ez a szánalommal ve-
gyes üldözés, balsorsának ez a semmibevevése sújtotta a penzió legrégibb lakóját? Talán komi-
kus vagy különc szokásaival szolgált rá, olyasmivel, amit az emberek nehezebben bocsátanak 
meg, mint a bűnt? Ezek a kérdések sok társadalmi igazságtalanságot érintenek. Úgy látszik, 
az emberi természetben gyökerezik, hogy mindent elszenvedtetünk azzal, aki kész mindent 
elszenvedni igazi alázatosságból, gyengeségből vagy közönyből. Avagy nem szeretjük-e mind-
nyájan kipróbálni erőnket valakinek vagy valaminek kárára? A leggyöngébb is, a gyerkőc, 
sorra becsönget a kapukon télvíz idején, vagy fölkapaszkodik egy vadonatúj műemlékre, hogy 
odafirkantsa a nevét.

Goriot apó úgy hatvankilenc éves lehet mostanában; 1813-ban hagyott föl az üzlettel,  
és költözött be Vauquer-néhoz. Eleinte Couture-né későbbi lakosztályát bérelte, és ezerkét-
száz frankot fizetett az ellátásért, mint akinek öt arany ide vagy oda meg se kottyan. Vauquer-
né akkor újra berendezte a lakás három szobáját abból az előre lefizetett összegből, amelyből, 
úgymond, futotta valami hitvány bútorzatra, sárga kalikó függönyökre, utrechti bársonnyal 
bevont, fényezett fakeretes fotelekre, néhány mázolmányra és olyan tapétára, amelyet külvá-
rosi kocsmákban sem tűrtek volna meg. Talán Goriot apó vagy – ahogy akkoriban tisztelték – 
Goriot úr hanyag bőkezűsége, amivel hagyta, hogy becsapják, talán ez vitte rá az özvegyet, 
hogy az öreget hülyének nézze, aki nem is konyít az üzlethez. Goriot gazdag ruhatárat és szép 
fehérneműt hozott magával, mint afféle nagykereskedő, aki semmit sem tagad meg magától, 
mikor visszavonul az üzlettől. Vauquer-né megcsodálta a félhollandi vászonból való tizennyolc 
inget, amelyek finomságát még szembetűnőbbé tette, hogy a volt tésztagyáros a keményített 
ingmellen két láncocskával összefűzött melltűt viselt, egy-egy jókora gyémánttal. Rendszerint 
búzavirágkék öltönyben járt, mindennap fehér pikémellényt vett föl körte alakú, rengő 
pocakja fölé, melyen fityegőkkel teleaggatott, nehéz aranylánc himbálózott. Aranyból volt 
a tubákszelencéje is, a beleillesztett medalion pedig, tele hajszálakkal, azt a látszatot keltette, 
mintha Goriot-nak sikerei lettek volna a nők körül. Amikor a háziasszony szoknyavadásznak 
titulálta, vígan mosolygott a bajsza alatt, mint mikor a nyárs polgár örül annak, hogy a vessző-
paripáját dicsérik. Almáriumai (így szokta népiesen emlegetni a szekrényeit) megteltek a ház-
tartásából maradt tömérdek ezüstneművel. Az özvegy szeme fölcsillant, amikor előzékenyen 
segített neki, hogy kirakja és elrendezze a levesmerő kanalakat, az evőeszközöket, az olaj- és 
mártástartó csészéket, több tálat, az aranyozott ezüst reggelizőkészletet. Ezeket a többé-kevés-
bé szép és jó nehéz ajándéktárgyakat Goriot bácsi egy világért oda nem adta volna. Családi 
életének ünnepi alkalmaira emlékeztették.

– Ez itt – mutatott Vauquer-nénak egy tálcát meg egy kis csészét, melynek födele csókoló-
zó gerlepárt ábrázolt – feleségem első ajándéka volt házasságunk első évfordulójára. Szegény 
drágám! Lánykorában megtakarított pénzecskéjéből vette. Látja, asszonyom! Inkább a tíz 
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körmömmel vájnám a földet, semhogy ettől megváljak. Hála az égnek, ebből a csészéből 
ihatom a reggeli kávémat hátralevő napjaimban. Nem panaszkodom, sokáig, sokáig lesz mit 
aprítanom a tejbe.

Végül Vauquer-né szarkaszemével megpillantott néhány örökjáradék-kötvényt, s a szám-
adatok hozzávetőleges összeadásából kiderült, hogy az öreg Goriot-nak nyolc-tízezer frank 
jövedelme lehet. Attól fogva Vauquer-né, leánynevén de Conflans, aki akkor ténylegesen 
negyvennyolc éves volt, de csak harminckilencet vallott be, holmi gondolatokat kezdett for-
gatni a fejében. Attól eltekintve, hogy Goriot szemhéja kifordult, megduzzadt és lefittyedt, 
úgy, hogy elég gyakran kellett törülgetnie, az özvegy kellemes, jó külsejű embernek tartotta. 
Egyébként az özvegy jámbor lakójának alkalmasint olyan erkölcsi tulajdonságaira is számí-
tott, amelyeket húsos, kidomborodó lábikrája és hosszú tömpe végű orra sejtetett, gyermeke-
sen együgyű holdvilágképe pedig megerősített. Jól megtermett öregember, képes ez rá, hogy 
józan eszét érzelmekre fecsérelje. Kétfelé fésült hajzata, melyet a Műszaki Főiskola fodrásza 
naponta rizsporozott, öt csücsökben nyúlt le alacsony homlokára, és tetszetősen keretezte 
ábrázatát. Kissé otromba alak volt, de oly rendesen öltözködött, oly sűrűn csippentett és szip-
pantott a tubákjából, mint aki biztos lehet benne, hogy szelencéjéből sosem fogy ki a finom 
makubadohány – így hát aznap, mikor Goriot beköltözött hozzá, Vauquer-né este úgy for-
golódott az ágyában, mint fogoly a nyárson, annyira föltüzelte a vágy, hogy búcsút mondjon 
Vauquer szemfedőjének, és mint Goriot-né szülessen újjá. Férjhez menni, eladni a penziót, 
karját nyújtani a polgári rend e díszpéldányának, tekintélyes dámává emelkedni a kerületben, 
adományokat gyűjteni az ínségesek javára, vasárnap ki-kirándulni Choisyba, Soissyba, Gen-
tillybe, színházi páholyban ülni, amikor kedve tartja, nem várni júliusig, amikor valamelyik 
penziólakótól szabadjegyet kap: megálmodta a párizsi kis háztartás egész eldorádóját. Senki-
nek sem vallotta be, hogy fogához vert garasokból negyvenezer frankja gyűlt össze. Vagyoni 
tekintetben mindenesetre tűrhető partinak vélte magát. „Ami a többit illeti, érek annyit, mint 
az a jóember!” – mondogatta forgolódás közben, mintha meg akarna bizonyosodni bájairól, 
melyeket a kövér Sylvie minden reggel viszontlátott az ágyban, homorú lenyomatban. Ettől 
a naptól kezdve, mintegy három hónapon át, Vauquer-né igénybe vette Goriot úr fodrászát, 
ruházkodásra is költött valamit, azzal indokolva ezt, hogy némi dekórumot kell adnia házá-
nak, tekintettel a benne megforduló előkelőségekre. Sokat mesterkedett, hogy megrostálja 
lakóit, nagyban hangoztatta, hogy ezentúl csakis minden tekintetben kifogástalan egyéneket 
fogad be. Ha valaki idegen jelentkezett, eldicsekedett, hogy Goriot úr, Párizs egyik legjobb 
nevű, legbecsültebb nagyiparosa az ő penzióját részesítette előnyben. Prospektust osztoga-
tott ezzel a címmel: VAUQUER-HÁZ. „A városrész egyik legrégibb és legkedveltebb polgári 
penziója – így szólt a szöveg. – Gyönyörű kilátás a Gobelins-völgyre (a harmadik emeletről 
oda lehetett látni), a szép kert végén hársfasor húzódik.” A jó levegőt és a kellemes magányt is 
fölemlítette a prospektus. […]

Ennek az első évnek a nagy részében Goriot gyakran étkezett házon kívül kétszer-három-
szor hetenként; később lassanként megváltoztatta szokását, úgyhogy havonta csak kétszer 
vacsorázott a városban. Goriot uraság kiruccanásai sokkal inkább egyeztek Vauquer-né ér-
dekeivel, semhogy ne bosszantotta volna, hogy lakója egyre rendszeresebben nála étkezik. 
Ezt a változást részint annak tulajdonította, hogy Goriot hovatovább elszegényedett, ré-
szint annak, hogy borsot akar törni szállásadónője orra alá. Az ilyen liliputi szellemeknek 
egyik undok szokásuk, hogy másokról feltételezik saját kicsinyességüket. Sajnos, a második 
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év végén Goriot úr igazolta a róla terjesztett pletykákat, mert azzal a kívánsággal állt elő, 
hogy Vauquer-né költöztesse fel a második emeletre, és ellátási díját szállítsa le kilencszáz 
frankra. Oly szigorú takarékosságra szorult, hogy egész télen nem fűtötte a szobáját. Az 
özvegy előre követelte a fizetséget. Ebbe bele is egyezett Goriot úr, akit a penziósné ettől 
fogva Goriot apónak hívott. Lehetett találgatni, mi az oka ennek a hanyatlásnak. Nehéz 
volt a válasz! Ahogy az álgrófné megmondta, Goriot apó alattomos, titkolózó ember volt. 
Az üresfejűek logikája szerint – akik mind azért közlékenyek, mert csak semmiségekre jár 
rá a nyelvük –, aki nem beszél a dolgairól, annak rosszul áll a szénája. Így lett a tekinté-
lyes üzletemberből csaló, a nagy szoknyavadászból vén trotty. Vautrin szerint, aki akkortájt 
költözött a Vauquer-házba, Goriot apó tőzsdére járt, s a pénzemberek eléggé nyers szavá-
val élve, éppen csak tengődött az értékpapírokból, miután tönkrement rajtuk. Meglehet, 
hogy afféle kis hazárdjátékos, aki minden este megkockáztat és nyer tíz frankot. Esetleg a 
titkosrendőrség besúgója; de Vautrin úgy vélte, ahhoz nem eléggé agyafúrt. Ráfogták még 
Goriot apóra, hogy uzsorás, aki kosztpénzre ad kölcsön, vagy talán megrögzött lutrijátékos. 
Rákentek mindenféle titkos dolgot, ami bűnből, gyalázatból, tehetetlenségből származhat. 
Ám akármily aljas és bűnös volt is az élete, az ellenszenv, amit keltett, nem ment odáig, 
hogy kiüldözzék, hiszen fizetett az ellátásért. Meg aztán hasznát is vették, mindenki rajta 
töltötte ki jó- vagy rosszkedvét csúfolódással vagy gorombáskodással. A legvalószínűbbnek 
látszó véleményt, amelyet általánosan elfogadtak, Vauquer-né mondta ki. Szerinte ez a jól 
konzervált, makkegészséges ember, aki még el tud szórakoztatni egy nőt, közönséges kéjenc, 
méghozzá furcsa hajlamai is vannak. Nézzük, miféle tényekre alapozta özvegy Vauquer-né 
a rágalmait. Néhány hónappal a bajkeverő grófné eltűnése után, aki fél esztendeig a nyakán 
élősködött, egy reggel, mielőtt felkelt volna, selyemruha suhogását hallotta a lépcsőházban, 
és egy karcsú, lenge fiatal nő lépteit, amint besurrant az öreg Goriot ajtaján, mely a kellő 
pillanatban kinyílt. A kövér Sylvie rögtön jelentette úrnőjének, hogy egy leány, sokkal csino-
sabb, semhogy tisztességes lehetne, isteni öltözékben s könnyű szövettopánban, amelyen egy 
szemernyi sár sem volt, mint egy angolna, besiklott az utcáról a konyhájába, és azt kérdezte 
tőle, melyik Goriot úr szobája. Vauquer-né és a szakácsnője hallgatózott. Gyöngéd szavak 
ütötték meg a fülüket a látogatás alatt, amely eltartott egy darabig.

Amikor Goriot úr kikísérte hölgyét, a kövér Sylvie tüstént fogta a kosarát, és úgy tett, mint-
ha a piacra menne, hogy nyomon kövesse a szerelmespárt.

– Nagyságos asszony – mondta úrnőjének, miután visszajött –, Goriot úrnak mégiscsak fe-
nemód gazdagnak kell lennie, hogy ilyen nagy lábon tartja a nőit. Képzelje csak, az Estrapade 
utca sarkán pompás fogat várta őt, abba szállt be.

Ebéd közben Vauquer-né összébb húzott egy ablakfüggönyt, hogy Goriot urat ne zavarja 
a szemébe tűző napsugár.

– Látszik, Goriot úr, hogy önt kedvelik a szép nők – mondta az iménti látogatásra céloz-
va –, még a nap is szívesen süti. Ejha! Nincs rossz ízlése, a hölgy nagyon csinos.

– A lányom – hangzott a válasz némi büszkeséggel, amit a lakók a látszatot megőrizni 
igyekvő aggastyán hiúskodásának fogtak fel.

Egy hónap múlva Goriot úrnak ismét látogatója volt. Leánya, aki első ízben délelőtti ruhá-
ban jelent meg, most ebéd után jött, és úgy volt öltözve, mint aki társaságba készül. A lakók, 
akik a szalonban beszélgettek, karcsú, kecses, nagyon csinos szőke nőt pillantottak meg. Túl-
ságosan előkelő jelenség volt ahhoz, hogy Goriot lánya lehetett volna.
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– Ez már a második! – mondta a kövér Sylvie, aki nem ismert rá.
Pár nap múlva magas, szép termetű, barna bőrű, fekete hajú, csillogó szemű lány kereste 

Goriot urat.
– Ez már a harmadik! – mondta Sylvie.
Ez a második lány, aki első alkalommal ugyancsak délelőtt látogatta meg az apját, pár nap 

múlva este jött hozzá báli ruhában, kocsin.
– Ez már a negyedik! – mondta Vauquer-né és a kövér Sylvie, mert ebben a nagyvilági dá-

mában nyomát sem fedezték fel a múltkoriban reggel, első ízben ott járó, egyszerűen öltözött 
lánynak.

Goriot akkor még ezerkétszáz frankot fizetett a penzióért. Vauquer-né egészen termé-
szetesnek vette, hogy egy dúsgazdag embernek négy-öt szeretője legyen, sőt nagyon ügyes  
fogásnak találta, hogy mint leányait szerepelteti őket. Csöppet sem ütközött meg azon, hogy 
a Vauquer-házba járatja a szeretőit. De mivel ezek a látogatások megmagyarázták, miért tanú-
sít iránta teljes közönyt a lakója, a második év elején nem habozott őt vén kandúrnak nevez-
ni. Végül mikor Goriot leszállt kilencszáz frankig, az egyik hölgy távozása után szemtelenül 
megkérdezte tőle, minek nézi a házát. Az öreg azt felelte, hogy a hölgy az idősebbik lánya.

– Úgy, hát harminchat lánya van? – kérdezte csípősen Vauquer-né.
– Csak ketten vannak – válaszolta Goriot a tönkrement ember szelídségével, akit a nyomor 

engedékennyé tett.
A harmadik év végén Goriot apó még jobban csökkentette a kiadásait, felköltözött a har-

madik emeletre, és havonta már csak negyvenöt frankot fizetett. Abbahagyta a tubákolást, 
fodrászát elbocsátotta, és többé nem rizsporozta a haját. Amikor először jelent meg rizsporo-
zatlan fejjel, a penziósné felkiáltott meglepetésében, ahogy meglátta csúf, zöldesszürke haját. 
Goriot arckifejezése a titkos bútól napról napra bánatosabb lett, ő látszott a legcsüggedtebb-
nek az egész asztaltársaságban. […]

Eugène de Rastignac olyan lelkiállapotban tért vissza, amelyet bizonyára jól ismer-
nek a nagy tehetségű ifjak vagy azok, akiket valamely nehéz élet ideig-óráig kiváló férfiak  
vonásaival ruház fel. Párizsban való tartózkodásának első évében az a kevés munka, amit az 
egyetem az alsó fokozatok hallgatóitól követelt, eléggé szabadjára engedte, így megtapasz-
talhatta Párizs kézzelfogható gyönyöreit. Egy diáknak nincs túl sok ideje, ha arra törekszik, 
hogy megismerje valamennyi színház játékrendjét, kifürkéssze a párizsi labirintus rejtekútjait, 
kitapasztalja a főváros szokásait, megtanulja nyelvét, megszokja különleges örömeit; ha meg 
akar fordulni jó és rossz helyeken, részt akar venni őt érdeklő tanfolyamokon, szemügyre 
akarja venni a múzeumok kincseit. A diák ilyenkor nagyszerűnek vélt jelentéktelenségekért 
lelkesedik. Megvan a maga nagy embere, a Collège de France valamelyik professzora, akit 
azért fizetnek, hogy hallgatósága színvonalán maradjon. Megigazítja nyakkendőjét, és illegeti 
magát a Vígopera első emeleti páholysorának hölgyei előtt. Fejlődése során fokról fokra leve-
ti gubóját, kitágítja szemhatárát, és lassanként megérti az emberek társadalmi rétegződését. 
Eleinte csak csodálta szép időben a Champs-Élysées korzózó hintóit, később meg is irigyelte 
őket. Eugène tudtán kívül túlesett ezen a kezdő korszakon, mikor zsebében a bölcsészeti és 
jogi bakkalaureátussal19, szünidőre hazautazott. Addigra eltűntek gyermeki illúziói, vidékies 
nézetei. Megváltozott észjárása, nekilendült becsvágya felnyitotta szemét az apai udvarház, 

19    bakkalaureátus: érettségi vizsga Franciaországban, egyben a legalsó tudományos fokozat is
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a családi kör helyes megítélésére. Apja, anyja, két öccse, két húga élt a Rastignacok kis föld-
jén, meg a nagynénje, akinek minden vagyona a nyugdíja volt. A mintegy háromezer frankot 
jövedelmező birtok ki volt szolgáltatva annak a bizonytalanságnak, amely együtt jár a tisztára 
ipari jellegű szőlőműveléssel, mégis elő kellett teremteni belőle az ő számára ezerkétszáz fran-
kot évenként. Látta az állandó szűkölködést, hiába rejtegették előtte nagylelkűen, akaratlanul 
összehasonlította húgait, akiket gyermekfővel olyan szépeknek látott, a párizsi nőkkel, akik 
a megálmodott szépségeszményt testesítették meg a szemében; érezte, hogy vállán nyugszik a 
népes család bizonytalan jövője, figyelte, mily fukar gondossággal őriznek meg otthon min-
den szem termést, hogy a szőlőprés seprőjéből szűrt lőre az italuk. Mindez és még egy sereg 
körülmény, amit fölösleges itt felsorolni, megsokszorozta érvényesülési vágyát, mohó törek-
vését, hogy kitűnjön az átlagból. Mint általában a nagyra hivatott lelkek, mindent a maga ere-
jéből akart kiküzdeni. De hamisítatlan délvidéki szellem volt: úgyhogy amikor tettre került 
a sor, erőt vett rajta a tétovázás, mint mikor a fiatal hajós nyílt tengerre kerül, és nem tudja, 
merrefelé kormányozza, milyen szögben duzzassza meg vitorláit. Kezdetben fejest akart ug-
rani a munkába, de csakhamar eltérítette az a tudat, hogy összeköttetéseket kell szereznie. 
Észrevette, mekkora befolyásuk van a nőknek a társadalmi életre, és egyszerre társaságban 
akart forgolódni, hogy ott női pártfogókra tegyen szert: miért is ne sikerülhetne ez egy tüzes 
és szellemes ifjúnak, akinek szellemességét, tüzét csak fokozza az elegáns megjelenés és az 
a fajta ideges szépség, amelynek szívesen esnek rabul a nők? Séta közben rohanták meg ezek 
a gondolatok, húgai társaságában, a mezőn. Azelőtt vígan sétálgatott velük, de most a lányok 
úgy látták, megváltozott.

Nagynénje, Marcillacné, akit valamikor bemutattak az udvarnál, megismerkedett az arisz-
tokrácia színe-javával. Az ifjú törtető, akit nagynénje gyakran andalított el visszaemlékezé-
seivel, egyszerre fölfedezte, milyen tényezőkből adódik számos társasági siker, s hogy ezek 
a tényezők legalább annyira fontosak, mint a jogi ismeretek, amelyeket az egyetemen szerez-
het. Kifaggatta nénjét azokról a rokonsági kapcsolatokról, amelyeket még föl lehetne újítani. 
Az  idős dáma, miután megrázta a nemzetségfa ágait, úgy vélekedett, hogy a gazdag atyafiak 
közül, akik unokaöccsének segítségére lehetnek, az egész önző népségből Beauséant vikomt-
né20 a legkevésbé megközelíthetetlen. A maga ósdi stílusában írt a fiatalasszonynak, s a levelet 
azzal adta oda Eugène-nek, hogy ha a vikomtnénál szerencsével jár, az ő révén eljuthat többi 
rokonához is. Pár nappal azután, hogy visszaérkezett Párizsba, Rastignac elküldte a néni leve-
lét Beauséant-nénak. A vikomtné másnapra szóló báli meghívóval válaszolt.

Ez volt a helyzet a polgári penzióban 1819. november végén. Néhány nap múlva Eugène 
éjfél után kettőkor került haza Beauséant vikomtné báljáról. Hogy pótolja az elveszett időt, 
az erős akaratú diák tánc közben föltette magában, hogy reggelig dolgozni fog. Első ízben 
virrasztja majd át az éjszakát a csendes kvártély magányában, mert a társasági tündöklés lát-
tára valami hamis erő varázsának engedte át magát. Nem vacsorázott Vauquer-né asztalánál. 
Lakótársai így azt hihették, hogy csak másnap hajnalban jön meg, ahogy néhanap a Prado 
tivornyáiról vagy az Odéonban rendezett bálokról tért haza, bepiszkolt selyemharisnyában, 
félretaposott lakkcipőben. Christophe, mielőtt bereteszelte volna a kaput, kinyitotta, hogy az 
utcára pillantson. Rastignac épp akkor jött meg, és nesztelenül felsurranhatott a szobájába, 
annál nagyobb zajt ütött a nyomában baktató Christophe. Eugène levetkőzött, papucsba 

20    vicomte (vikomt): francia főnemesi rang a báró és a gróf között
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bújt, rossz kabátot vett fel, aprófával tüzet gyújtott, és szaporán munkához látott. Chris-
tophe durva bakancsainak kopogása elnyomta az ifjú halk készülődését. Eugène kis ideig 
eltűnődött, mielőtt jogi könyveibe temetkezett volna. Beauséant vikomtnéban Párizs egyik 
divatkirálynőjét ismerte meg, akinek palotáját a Saint-Germain negyed egyik legkellemesebb 
házának emlegették. A vikomtné egyébként mind származása, mind vagyona révén a főran-
gú társaság csúcsán tündökölt. A szegény diák, nagynénjére, Marcillacnéra való tekintettel, 
szíves fogadtatásra talált; a palotában fel sem fogta, mekkora kegyben részesült ezzel. Ezekbe 
az aranyos szalonokba bebocsáttatást nyerni, fölért egy főnemesi pátenssel. Azzal, hogy eb-
ben a minden másnál zártabb társaságban mutatkozott, Eugène jogot szerzett, hogy bárhová 
beléphessen. Elkáprázva a ragyogó gyülekezettől, alig pár szót váltott a vikomtnéval. Beérte 
azzal, hogy az estély sokadalmában nyüzsgő párizsi istennők közül kiszemelt egyet, olyan 
nőt, akit egy fiatalembernek azonmód imádnia kell. A magas, délceg Anastasie de Restaud 
grófnét Párizs egyik legszebb termetű hölgyének tartották. Képzeljék el: nagy, fekete szempár, 
gyönyörű kéz, formás láb, tüzes mozdulatok – olyan nő, akit Ronquerolles márki telivér pari-
pának mondott. Ez az ideges finomság éppenséggel nem vált hátrányára. Telt, gömbölyded 
idomai voltak, de nem hajlott hízásra. Telivér paripa, jófajta nő, ezek a jelzők kezdték kiszorí-
tani a használatból az égi angyalokat és az ossziáni szóképeket, az egész régi szerelmi mitoló-
giát, amelyet a dandyzmus21 elvetett. Rastignac szemében Restaud-né a vágyak asszonya volt. 
Két fordulót biztosított magának azon a listán, amelyet a hölgy legyezőjére írtak a gavallérok, 
és az első négyes alatt beszélhetett vele.

– Hol láthatom ismét, asszonyom? – kérdezte hirtelen, a szenvedélynek azzal az erejével, 
amely tetszik a nőknek.

– Hát – mondta az asszony –, a Bois-ban, a Bouffons-ban, nálam, mindenütt.
És a kalandorvérű délvidéki igyekezett szoros kapcsolatba kerülni a szépséges grófnéval, 

már amennyire a négyes és keringő alatt lehetséges. Mikor megmondta, hogy unokatestvére 
Beauséant-nénak, a grófné, akiben ő a nagyvilági dámát látta, rögtön meghívta, így szabad 
bejárása lett hozzá. A mosoly, amelyet a hölgy utoljára rávillantott, Rastignacban azt a hitet 
keltette, hogy a látogatás kötelező.

Jó szerencséje összehozta egy emberrel, aki nem nevette ki tudatlanságáért, ami halálos bűn-
nek számított a kor híres krakélerei22, a Maulincourt-, Ronquerolles-, Maxime de Trailles-, 
Marsay gróf-, Ajuda-Pinto-, Vandenesse-félék közt, akik csak önhittségük fényében hivalkod-
tak itt, és a legelegánsabb hölgyek, Lady Brandon, Langeais hercegasszony, Kergarouët grófné, 
Sérisy úrnő, Carigliano hercegasszony, Ferraud grófné, Lantyné úrnő, d’Aiglemont márkiné, 
Firmianiné, Listomère és d’Espard márkinék, Maufrigneuse hercegasszony és a Grandlieu 
dámák körül legyeskedtek. Nos hát, a naiv diák, szerencséjére, Montriveau márkiba, Langeais 
hercegné kedvesébe botlott. A gyermekesen együgyű tábornoktól megtudta, hogy Restaud 
grófné a Helder utcában lakik. Nagy dolog, ha valaki fiatal, szomjazza a világot, megáhít 
egy asszonyt, s egyszerre két palota tárul ki előtte! Beteheti lábát a Saint-Germain negyed-
ben lakó Beauséant vikomtnéhoz, és térdet hajthat Restaud grófné előtt annak Chaussée- 
d’Antin-i palotájában! Egy pillantással végigláthat Párizs szalonjain, s eléggé csinos fiúnak 

21     dandy: piperkőc; a romantika korában és a 19. század végén divatos magatartás; eszménye az a világfi, aki 
választékos, elegáns, előkelő, fölényes és cselekedeteiben merész  

22    krakéler: kötekedő, garázda személy, párbajhős
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tartja magát, hogy segítségre és pártfogásra leljen egy asszonyi szívben! Elegendő becsvágyat 
érzett magában, hogy pompás szökelléssel ott teremjen a kifeszített kötélen, amelyen a le 
nem zuhanó akrobata biztonságával kell járni, s egy bájos nő személyében meg kell találni a 
legjobb egyensúlyozó rudat!

Ilyen gondolatokkal eltelve, s e nő előtt, aki fölségesen jelent meg a gyújtós tüzénél, a tör-
vénykönyv és a nyomor közt ki nem fürkészte volna, Eugène-hez hasonlóan, a jövőt, ki ne 
bútorozta volna be azt a siker ábrándjaival? Csapongó képzelete oly élénken színezte ki a maj-
dani gyönyöröket, hogy már Restaud-nénál hitte magát. Ekkor hangos nyögés törte meg az éj 
csendjét, és szíven ütötte az ifjút, mint valami halálhörgés. Halkan kinyitotta az ajtót, s ahogy 
kiért a folyosóra, fénysávot vett észre Goriot apó ajtaja alatt. Megijedt, hogy szomszédja talán 
rosszul van. A kulcslyukhoz hajolt, benézett a szobába, és olyan foglalatosság közben látta az 
öreget, amely sokkal bűnösebbnek tűnt föl előtte, semhogy ne hitte volna, hogy szolgálatot 
tesz a társadalomnak, ha pontosan kikémleli, mivel bíbelődik éjnek idején az állítólagos tész-
tagyáros.

Tisztán látta, hogy Goriot apó egy tálcát meg egy aranyozott ezüst levesestálfélét erősí-
tett a felfordított asztal keresztrúdjára, aztán valami sodronnyal körültekerve, rettentő erővel 
leszorította és összelapította a két díszesen ötvözött tárgyat, hogy formátlan tömeggé változ-
tassa.

– Tyűha, micsoda ember ez! – hökkent meg Rastignac, látva az aggastyán izmos karjait, 
amint a sodrony segítségével úgy gyúrta nesztelenül az ezüstöt, mint a tésztát. – Tolvaj vagy 
talán orgazda, aki koldussorban él itt, és bárgyúságot, tehetetlenséget színlel, hogy biztonsá-
gosabban űzhesse mesterségét? – kérdezte magában Eugène, s egy pillanatra kiegyenesedett. 
Aztán megint a kulcslyukhoz illesztette szemét. Goriot apó, miután letekerte a sodronyt, 
fogta az ezüsttömböt, rátette az asztalra, amelyet takarójával terített le, és rúddá hengergette 
a fémet. Bámulatos könnyen végezte ezt a műveletet.

– Olyan erős lenne, mint Ágost lengyel király?23 – tűnődött Eugène; mikor a rúd majdnem 
elkészült, Goriot apó szomorúan nézte művét, szeméből könnyek peregtek, elfújta a tolvaj-
mécsest, melynek világánál az imént összelapította az ezüstöt, és Eugène hallotta, amint na-
gyot sóhajtva lehevert.

– Ez bolond – gondolta a diák.
– Szegény gyermekem! – mondta fennhangon Goriot apó.
Ezt a szót hallva, Rastignac jobbnak látta, ha senkinek nem szól az esetről, s nem ítéli el 

meggondolatlanul a szomszédját. Éppen vissza akart osonni, amikor egyszerre eléggé különös 
zajt hallott, amely a lépcsőn posztócipőben felfelé igyekvő emberektől származhatott. Eugène 
hegyezte a fülét, és csakugyan két férfi váltakozó lélegzését különböztette meg. Ajtónyikor-
gást vagy lépteket nem hallott, de egyszerre halvány világosságot pillantott meg a második 
emeleten, Vautrin úrnál.

– Ejha, de sok rejtélyes dolog akad egy polgári penzióban! – dörmögte.
Lefelé ment néhány lépcsőfokot, hallgatózott, és aranycsengés ütötte meg a fülét. Mindjárt 

aztán kialudt a fény, megint hallatszott a kettős lélegzés, anélkül hogy az ajtó megnyikordult 
volna. Azután, ahogy a két ember lefelé ment, lassanként elcsitult a zaj.

23     Erős Ágost (1670–1733): „hihetetlen testi erejét” Voltaire is megemlíti XII. Károly története című munkájá-
ban
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– Ki jár itt? – kiáltott Vauquer-né, kinyitva szobája ablakát.
– Én jöttem haza, Vauquer mama – szólt vastag hangján Vautrin.
Furcsa! Hiszen Christophe elreteszelte a kaput – mondta magában Eugène, mikor visz-

szament a szobájába. – Virrasztanunk kell ahhoz, hogy megtudjuk, mi történik körülöttünk 
Párizsban.

Miután ezek az apró események kizökkentették nagyra törő, szerelmes ábrándjaiból, mun-
kához látott. De figyelmét elvonta Goriot apó körül támadt gyanakvása, még inkább Res-
taud-né alakja, amely percről percre a ragyogó jövő hírnökeként jelent meg előtte, így hát 
lefeküdt, és csakhamar aludt, mint a tej. Tíz éjszaka közül, amit egy ifjú tanulásra szán, hetet 
átaluszik. Idősebbnek kell lennünk húszévesnél ahhoz, hogy virrasztani tudjunk. […]

Gyötrődve ment föl a tornácra. Láttára az inasok kitárták az üvegezett ajtót, és komolyan 
álltak, mint a szamár, ha a hátát vakarják. Az estély, amelyen részt vett, a Beauséant-palota 
földszinti nagy fogadótermeiben zajlott. Mivel nem ért rá, hogy a meghívás és a bál közti idő-
ben tiszteletét tegye unokanővérénél, még nem járt Beauséant-né otthonában, így hát most 
első ízben látta az előkelő hölgy lelkéről és szokásairól tanúskodó egyéni elegancia csodáit. 
[…]

– Kedves rokon… – szólalt meg Eugène.
– Tessék? – nézett rá a vikomtné dermesztően kihívó pillantással.
Eugène megértette. Három óra óta annyi mindent tanult, hogy most résen állt.
– Asszonyom – hebegte elpirulva. Kis habozás után folytatta: – Bocsásson meg, de annyira 

szükségem van pártfogására, hogy nem ártott volna egy kis atyafiságos kapcsolat.
Beauséant-né szomorkásan mosolygott: már érezte maga körül a balsors viharszelét.
– Ha ismerné családom helyzetét – folytatta Rastignac –, örömest játszaná a mesebeli tün-

dér szerepét, aki kedvét leli abban, hogy elhárítsa az akadályokat védencei útjából.
– Hát jó, kedves rokon – nevetett az asszony –, miben lehetek segítségére?
– Nem is tudom. Már az is, hogy szegről-végről rokonságban vagyok önnel, kincset ér.  

Zavarba hozott, azt se tudom, mit akartam mondani. Ön az egyetlen ismerősöm Párizsban. 
Ó, önhöz akartam fordulni, meg akartam kérni, vállaljon el mint szegény gyereket, aki szíve-
sen a szoknyájához varrná magát, és meg tudna halni önért.

– Megölne valakit értem?
– Akár kettőt is.
– Gyerek! Igen, maga gyerek – mondta a vikomtné, visszatartva könnyeit –, maga őszintén 

tudna szeretni!
– Ó! – sóhajtott Eugène, és bólintott.
A merész válasz élénk érdeklődést keltett a vikomtnéban a diák iránt. A délvidéki ifjú most 

először számítgatta eshetőségeit. Restaud-né kék budoárja és Beauséant-né rózsaszín szalonja 
közt három évre valót tanult abból a párizsi jogból, amelyről sosem esik szó az egyetemen, 
pedig ez a magasrendű jogtudomány, és aki jól megtanulja és helyesen alkalmazza, mindent 
elérhet.

– Tudom már, mit akartam mondani – mondta Eugène.
– Az ön bálján megismerkedtem Restaud grófnéval, és ma délelőtt nála voltam.
– Bizonyosan rosszkor ment – szólt mosolyogva Beauséant-né.
– Hát igen, tájékozatlan vagyok, és mindenkit magamra haragítok, ha ön nem segít rajtam. 

Azt hiszem, nagyon nehéz Párizsban olyan nőt találni, aki fiatal, szép, gazdag, elegáns, és 
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nincs lefoglalva. Nekem pedig szükségem van egyre, aki megtanít arra, aminek maguk, nők, 
oly tudós magyarázói: az életre. Csakhogy mindenütt találok egy Trailles grófot. Eljöttem 
hát ide, hogy megtudjam egy rejtvény kulcsszavát, s megkérjem önt, mondja meg, milyen 
ostobaságot követtem el. Említettem egy öreg…

– Langeais hercegasszony őkegyelmessége – jelentette Jacques, félbeszakítva a diákot, aki 
erre bosszús mozdulatot tett.

– Ha érvényesülni akar – mondta halkan a vikomtné –, első az, hogy ne mutassa ki ily 
nyíltan az indulatait.

– Hozta isten, kedvesem – fogadta vendégét. Fölállt, a hercegné elé ment, és mindkét kezét 
megszorította, oly túláradó gyöngédséggel, mintha édesnővére lett volna. A hercegasszony 
a legelbűvölőbb kedveskedéssel viszonozta.

Ezek ketten igazi jó barátnők – mondta magában Rastignac. – Mindjárt két pártfogóm 
lesz; ennek a két asszonynak azonos hajlamai lehetnek, és a hercegné is bizonyára kitüntet 
majd az érdeklődésével.

– Minek köszönhetem a szerencsét, drága Antoinette? – kérdezte Beauséant-né.
– Láttam, hogy Ajudo-Pinto úr Rochefide-ékhez ment, gondoltam, egyedül találom magát.
Beauséant-né nem harapott az ajkába, nem pirult el, tekintete nem változott meg, sőt 

mintha felderült volna a homloka, mialatt a hercegné ezeket a végzetes szavakat mondta.
– Ha tudtam volna, hogy vendége van… – tette hozzá a hercegné, Eugène felé fordulva.
– Eugène de Rastignac úr, az unokatestvérem – mondta a vikomtné. – Nem tudja, mi 

van Montriveau tábornokkal? – kérdezte. – Sérisytől hallottam tegnap, hogy sehol sem látni.  
Volt ma magánál?

A hercegnét szíven találta a kérdés. Őrülten szerelmes volt a tábornokba, aki a hír szerint 
elhagyta. Elpirulva felelte:

– Tegnap az Élysée-ben volt.
– Persze, szolgálatilag – jegyezte meg Beauséant-né.
– Clara, bizonyára tudja – folytatta a hercegné kárörömtől sugárzó arccal –, holnap hirde-

tik ki Ajuda-Pinto és Rochefide kisasszony egybekelését.
Túl kemény vágás volt. A vikomtné elsápadt, de nevetve válaszolt.
– Üres pletyka, ostobák szórakozása. Ugyan miért kapcsolná össze Ajuda a Rochefide név-

vel Portugália egyik legelőkelőbb nevét? Rochefide-ék újdonsült nemesek.
– De amint mondják, Berthe kétszázezer frank járadékot fog kapni hozományul.
– Ajuda sokkal gazdagabb, semhogy ilyesmire számítson.
– Csakhogy, kedvesem, Rochefide kisasszony nagyon bájos teremtés.
– Úgy!
– Szóval ma ott vacsorázik, a feltételekben már megállapodtak. Nagyon meglep, hogy ke-

gyed ily hiányosan van értesülve.
– Hát mondja, uram, miféle balfogást csinált tegnap? – kérdezte Eugène-t Beauséant-né. 

– Tudja, kedves Antoinette, ez a szegény fiú most csöppent ebbe a világba, egy szót sem ért 
abból, amit mi ketten beszélünk. Legyünk rá tekintettel, halasszuk holnapra a témát. Hiszen 
holnap úgyis mindent hivatalosan megtudunk, úgyhogy kegyed minden bizonnyal még csak 
kötelességtudásból hozta híreit.

A hercegné tetőtől talpig végigmérte Eugène-t, azzal az arcátlan pillantással, amely agyon-
lapítja és fagypontig hűti le a férfit.
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– Asszonyom, tudtomon kívül tőrt döftem Restaud-né szívébe. Tudtomon kívül, ez a hi-
bám – mondta a diák, akinek volt annyi esze, hogy megértse a két nő édeskedő szavai mögött 
a lappangó, gyilkos célzásokat. – Önök továbbra is érintkeznek azokkal, akik tudatosan meg-
bántják önöket, s talán félnek is tőlük, míg arról, aki úgy sért meg valakit, hogy nem sejti, 
milyen mély sebet üt, azt tartják, hogy ostoba tökfilkó, és megvetést érdemel, mert nem tud 
semmit a maga hasznára fordítani.

Beauséant-né olvadó pillantást vetett a diákra, ahogyan csak a nagy lelkek tudják egyszerre 
kifejezni hálájukat és méltóságérzetüket. Ez a pillantás mint valami balzsam enyhítette a se-
bet, amelyet a hercegné felmérő tekintete ütött a diák szívén.

– Képzelje csak – folytatta Eugène –, el akartam nyerni Restaud gróf jóindulatát. Mert 
– mondta alázatos és gunyoros képpel fordulva a hercegnéhez –, meg kell mondanom, egye-
lőre bizony csak szegény diák vagyok, nagyon elhagyatott, nagyon szegény.

– Ne mondja ezt, Rastignac úr. Mi nők, sohasem akarjuk azt, aki senkinek sem kell.
– Eh! – vetette oda Eugène. – Még csak huszonkét éves vagyok, el kell viselnem a korommal 

járó bajokat. Egyébként most gyónok; és nem térdelhetnék szebb gyóntatószékben; 
itt követjük el azokat a bűnöket, amelyekkel a másikban megvádoljuk magunkat.

A hercegné hideg arccal fogadta ezt az istentelen beszédet, amely sértette ízlését.
– Rastignac úr, úgy látszik, kezdő…
Beauséant-né jóízűen elnevette magát unokafivére és a hercegné rovására.
– Úgy van, drágám, kezdő még, és tanítónőt keres, aki jó ízlésre oktatná.
– Kegyelmes asszonyom – mondta Eugène –, nem természetes-e, hogy beavatást szeretnék 

nyerni annak titkaiba, aki elbájol? (Pfuj – korholta magát –, borbély szájába illő frázisokkal 
traktálom őket.)

– De hiszen Restaud-né, úgy tudom, Trailles úr tanítványa – jegyezte meg a hercegné.
– Ez az, amit nem tudtam – válaszolt a diák. – Ezért tolakodtam hebehurgyán közéjük. 

Mondom, a férjjel elég jól megértettük egymást, az asszony is megtűrt egy darabig, akkor 
azonban azt találtam mondani nekik, hogy ismerem azt a férfit, akit egy melléklépcsőn távoz-
ni láttam, s aki egy folyosó mélyén megcsókolta a grófnét.

– Ki az? – kérdezte a két hölgy.
– Egy aggastyán, aki havi negyven frankból él a Saint-Marceau negyed legmélyén, akárcsak 

én, a szegény diák. Mindenki kigúnyolja a szerencsétlen flótást, akit Goriot apónak hívnak.
– Jaj, maga gyerek – kiáltott a vikomtné –, hiszen Restaud-né Goriot lány!
– Tésztagyáros lánya – tette hozzá a hercegné. – Az asszonyka egy cukrász lányával egy 

napon mutatkozott be az udvarnál. Emlékszik rá, Clara? A király elnevette magát, és latinul 
mondott valamit a lisztről. Mind a ketten, hogy is csak? mind a ketten…

– Eiusdem farinae24 – szólt Eugène.
– Ez az – mondta a hercegné.
– Úgy, hát ő az apja? – döbbent meg a diák.
– Úgy bizony. A jó embernek két lánya van. Bolondulásig szereti őket, noha egyik is, másik 

is úgyszólván megtagadta őt.
– Ugye, a fiatalabbnak valami német nevű bankár a férje, Nucingen báró, ha jól emlék-

szem? – kérdezte a vikomtné Langeais hercegnére pillantva. – Delphine a neve, nem? Ő az 

24    Eiusdem farinae: ugyanabból a lisztből készült (latin)
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a szőke nő, akinek oldalpáholya van az Operában, de jár a Bouffons-ba is, és igen hangosan 
szokott nevetni, hogy észrevegyék?

A hercegasszony elmosolyodott.
– Nem értem magát, kedvesem – mondta –, minek foglalkozik annyit ezekkel az embe-

rekkel? Ahhoz, hogy valaki belisztezze magát Anastasie kisasszonnyal, olyan szerelmesnek kell 
lennie, amilyen Restaud volt. Ó, nem csinált vele jó vásárt. Az asszony Trailles úr kezében 
van, az pedig vesztét okozza majd.

– Megtagadták az apjukat! – ismételte Eugène. […]
– Nos, Rastignac úr, bánjék úgy a világgal, ahogy megérdemli. Érvényesülni akar? Hoz-

zásegítem. Fölmérheti majd a nők feneketlen romlottságát, a nyomorult, határtalan férfi-
hiúságot. Sokat olvastam ennek a világnak a könyvéből, de voltak még számomra ismeretlen 
lapjai. Most már tudok mindent. Mennél hidegebben számít, annál előbbre jut. Vágjon oda 
kíméletlenül, akkor félni fognak öntől. Ne tekintse másnak a férfiakat és nőket közönséges 
postalovaknál, amelyeket otthagy az állomáson, hogy utolsót rúgjanak, s így majd eléri vá-
gyai végcélját. Higgye el, semmire sem viszi, ha nem akad egy nőre, aki érdeklődik ön iránt. 
Egy nőre, aki fiatal, gazdag és elegáns. De ha igazi érzése támad, rejtse el, mint valami kincset, 
nehogy megsejtsék, mert akkor el van veszve. Akkor már nem hóhér lesz, hanem áldozat. 
Ha valakibe beleszeret, őrizze jól titkát! Ne szolgáltassa ki, amíg nem tudja, kinek tárja fel 
szívét. Ha jó előre meg akarja óvni még meg sem született szerelmét, tanulja meg: nem sza-
bad bízni a világban. Hallgasson rám, Miguel… (Naivul eltévesztette a nevét, anélkül hogy 
észrevette volna.) Van valami, ami borzasztóbb, mint ha két lány elhagyja az apját, és halálát 
kívánja. Ez a valami: a két nővér vetélkedése. Restaud született arisztokrata, feleségét befogad-
ták, be is mutatták az udvarnál; dúsgazdag nővére azonban, a szép Delphine de Nucingen, 
a pénzember felesége, majd meghal bánatában, irigység mardossa, mert száz mérföldnyire 
van a nővérétől. Már nem is érzi nővérének. Ezek ketten ugyanúgy megtagadják egymást, 
mint az apjukat. Nucingenné bezzeg felnyalná a sarat a Saint-Lazare utca és a Grenelle utca 
közt, hogy bejuthasson a szalonomba. Rabja lett Marsay-nak, mert azt hitte, az ő révén célt 
ér, gyötri emiatt Marsay-t. De ez vajmi keveset törődik vele. Ha maga bemutatja nekem, 
ő Benjáminjának25 fogadja, imádni fogja magát. Szeresse aztán, ha tudja. Ha nem, akkor 
használja fel. Meghívom majd Delphine-t egyszer-kétszer nagy estélyekre, amikor úgyis nagy 
csődület lesz nálam; de délelőtt sohasem fogadom. Köszönni fogok neki, érje be ezzel. Maga 
becsapta maga mögött a grófné ajtaját azzal, hogy kiejtette Goriot papa nevét. Igen, kedve-
sem, ha hússzor elmegy Restaud-néhoz, hússzor nem fogja otthon találni. Ki van rekesztve 
a házból. Nos, vezettesse be magát Goriot papával Nucingennéhoz. A szép Delphine lesz 
a címerpajzsa. Legyen maga az a férfi, akit kitüntet, és a nők bolondulni fognak magáért. 
Delphine vetélytársai, barátnői, a legjobb barátnői is mind azon lesznek majd, hogy leüssék 
magát a kezéről. Vannak nők, akik a másik nő kiválasztott lovagját szeretik, ahogy némely 
szegény polgárasszony azt reméli, elsajátíthatja modorunkat, ha a kalapjainkat viseli. Önnek 
sikerei lesznek. Párizsban a siker minden, a hatalom kulcsa. Ha a nők elmésnek, tehetséges-
nek találják, a férfiak el fogják hinni, hogy az, hacsak maga ki nem ábrándítja őket. Akkor 
aztán mindent akarhat, mindenütt megvetheti a lábát. Akkor majd megtudja, hogy a világ 

25     Benjámin: Jákob legkisebb fia, akit a pátriárka a legjobban szeretett, féltett; általában: a kedvenc, a család 
szeme fénye
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nem egyéb, mint megcsaltak és csalók közössége. Ne keveredjék se ezek, se amazok közé! 
Nevemet Ariadné-fonálként26 adom, hogy elindulhasson ebben az útvesztőben. Ne hurcolja 
meg ezt a nevet – mondta, hátraszegve fejét, és királynői pillantást vetve a diákra –, adja vissza 
fehéren. Most hagyjon magamra. Nekünk, nőknek is vannak megvívni való harcaink. […]

Negyedik fejezet

Eugène leszaladt a lépcsőn.
– Itt a pénze, Vauquer-né – mondta utálkozva Rastignac –, rendezzük a számlát. Goriot úr 

nem soká lesz már önnél, én meg…
– Igen, a Szent Mihály lován viszik ki majd a házból a szegény öreget – szólt az özvegy. 

Öröm és mélabú váltakozott a képén, ahogy megolvasta a kétszáz frankot. […]
– Tedd csúffá ezt a hitvány népséget – mondta Eugène-nek. – Vásárolj öt évre sírhelyet 

a Père-Lachaise-temetőben, és rendelj harmadosztályú temetést a templomban és a temetkezési 
vállalatnál. Ha a hozzátartozók vonakodnának megtéríteni a kiadásokat, írasd rá a sírkőre: 
Itt nyugszik Goriot, Restaud grófné és Nucingen báróné apja, eltemetve két diák költségén.

Eugène csak a Nucingen és Restaud házaspároknál tett hiábavaló kísérletek után fogadta 
meg barátja tanácsát. A kapunál tovább nem jutott. A portásoknak szigorú utasításuk volt, 
hogy ne engedjék be. […]

Mikor a koporsót betették a halottaskocsiba, két üres hintó jelent meg, és követték a me-
netet a Père-Lachaise-temetőig. Az egyik Restaud gróf, a másik Nucingen báró címerét  
viselte. Hat órakor Goriot apó koporsóját leengedték a sírgödörbe. Leányainak szolgái áll-
ták körül. Ezek a pappal együtt eltűntek, miután az elmondta a rövid fohászt, amivel a diák 
pénzéért tartozott a halottnak. A két sírásó néhány lapát földdel éppen csak hogy befödte 
a koporsót. Aztán kiegyenesedtek, és borravalót kértek Rastignactól. A diák kiforgatta zsebeit, 
de semmit sem talált bennük. Kénytelen volt Christophe-tól kölcsönkérni húsz sout. Ez az 
önmagában jelentéktelen eset gyötrelmessé fokozta szomorúságát. Beesteledett, a nyirkos fél-
homály felborzolta idegeit. Még egy pillantást vetett a sírra, és beléhullatta utolsó ifjúi könnye-
it. Tiszta szív szent érzelmeiből fakadtak ezek a könnyek, s a földről az égre lövellték sugárzó 
fényüket. Eugène keresztbe fonta karjait, és az égen vonuló felhőket nézte. Így hagyta magára 
Christophe.

Rastignac a temető emelkedő része felé vette útját. Elnézte a Szajna két partján zegzu-
gos körvonalakkal húzódó Párizst, ahol már kigyúltak a lámpafények. Szeme mohón tapadt 
a város ama részére, amely a Vendôme tér oszlopa és az Invalidusok kupolája közt terül el. 
Ott élt az előkelő társaság, amelybe mindenáron bejutni törekedett. Olyan pillantást vetett 
erre a zsibongó, óriási méhkasra, mintha előre ízlelné a mézet, és kiejtette száján ezt a nagy-
szerű mondatot:

– Most mirajtunk a sor!
A Társadalom arcába vágott merész kihívás első tetteként Rastignac elment vacsorázni  

Nucingen bárónéhoz. 
Saché, 1834. szeptember

Lányi Viktor fordítása

26     Ariadné-fonál: a mitológia szerint Ariadné krétai királylány egy gombolyagot adott Thészeusznak,  
amikor az behatolt a labirintusba, a Minósz király építtette útvesztőbe, hogy megölje az ott tanyázó szörnyet; 
a hős a fonalat legombolygatva haladt előre, s győzelme után a fonal révén ki is talált ismét a szabadba
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Vörös és fekete Vörös és fekete   
[részletek]

ELSŐ RÉSZ
Egy kisváros

Tégy együvé ezreket,
Kevésbé rosszakat,
De a ketrec is komorabb.

Hobbes

Verrières nagyon csinos kisváros Franche-Comté1 tartományban. Piros cseréppel fedett, csú-
csos tetejű, fehér házai egy domb oldalán ereszkednek alá, legenyhébb hajlatait is hatalmas 
gesztenyefák koronái élénkítik. A Doubs néhány száz lábnyira folyik az erődítés alatt, a várost 
még a spanyolok építették; a falak ma már romokban hevernek.

Északról magas hegy védi Verrières-t, a Jura egyik ága. A Verrán az első októberi fagyok 
idején az erdő borította csúcsok rögtön hóba takaróznak. A hegyről egy patak zúdul le, 
keresztülvág Verrières-en, s mielőtt belevetné magát a Doubs-ba, több fűrészmalmot tart 
mozgásban; nagyon egyszerű ipar, mégis bizonyos jómódot biztosít a lakosság nagyobb 
részének, amely inkább paraszti, mint polgári. De ezt a kisvárost mégsem a fűrészmalmok 
tették gazdaggá. Szövőgyáruk is van, s az úgynevezett mulhouse-i színesáruknak köszönhetik 
az általános jólétet, azt, hogy Verrières-ben Napóleon bukása óta jóformán mindegyik ház 
homlokzata megújult.

Amint valaki a városba ér, rögtön belekábul egy zajos és látszólag félelmetes gépezet csat-
togásába. Húsz súlyos kalapács zuhog alá olyan dördüléssel, hogy a kövezet is megremeg: 
a kalapácsokat egy kerék emeli a magasba, a kereket a patak vize hajtja. Mindegyik kalapács 
több ezer szöget sajtol naponta. Fiatal, csinos lányok rakják a hatalmas kalapácsok alá a vasda-
rabkákat, amelyek pillanatok alatt szöggé válnak. Ez a keménynek tetsző munka is azok közé 
a meglepetések közé tartozik, amik akkor érik az utast, ha Svájcból Franciaországba igyekezve 
először kel át a hegyeken. És ha Verrières-be érve megkérdi, kié ez a szép szögsajtoló, amely 
megsüketíti a főutcai járókelőket, a verrières-beliek vontatottan felelik:

– Hát a polgármester úré…
Bármilyen rövid időre áll meg az idegen Verrières-ben, a Doubs partjától a hegy tetejéig 

emelkedő főutcán egészen bizonyosan megpillant majd egy magas, elfoglaltnak látszó, fon-
toskodó férfit.

Aki meglátja őt, rögtön meg is emeli előtte kalapját. Az ősz hajú férfi szürke ruhát visel. 
Több rendjele van, homloka magas, orrát sasorrnak nevezhetjük, arca jól formált: első pil-
lantásra úgy érezzük, a polgármesteri méltóság azzal a kellemmel vegyül benne, ami némely 
negyvennyolc-ötven éves férfi tulajdona. De a párizsi látogatót hamarosan megzavarja a te-

1    Franche-Comté (ejtsd: franskonté): a régi Franciaország egyik tartománya
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kintet önelégültsége és elbizakodottsága, amihez bizonyos korlátoltság, és szellemtelenség is 
társul. Végül megérzi, hogy ennek az embernek tehetsége csupán ennyi: pontosan behajtja, 
amivel neki tartoznak, s minél későbbre halasztja, amivel ő tartozik.

Ilyen ember de Rênal úr, Verrières polgármestere. Súlyos léptekkel halad át az utcán, belép 
az elöljáróság épületébe, és eltűnik az utas szeme elől. De ha látogatónk folytatja sétáját, száz 
lépéssel feljebb elég szép házat pillanthat meg, s a vaskerítés mögött csodálatos kertet. A tá-
volban a burgundiai dombokig ér a tekintet, szemet gyönyörködtető látvány; kívánni sem 
lehet szebbet. Ez a panoráma kiemeli utasunkat abból a kicsinyes, anyagi érdekekkel fertőzött 
légkörből, amelyben már-már fulladozni kezdett.

Megtudhatja, hogy a ház de Rênal úré. Verrières polgármestere a folyóparton vert szögek-
nek köszönheti a faragott kövekből épült, szép házat, amelyet különben nemrégiben fejeztek 
be. Azt mondják, a családja spanyol eredetű. Régi család, állítólag már jóval XIV. Lajos hódí-
tása előtt telepedett itt meg.

De Rênal úr 1815 óta pirul azért, hogy iparos; 1815-ben lett polgármester. A Doubs-ra 
ereszkedő kertjének egyes részeit teraszként kiszélesülő falak támasztják meg; ez a csodálatos 
kert is de Rênal úr fáradhatatlan kereskedelmi tevékenységének gyümölcse.

Ne higgye az olvasó, hogy Franciaországban is oly szép kerteket talál, amilyenek Németor-
szág ipari városait, Lipcsét, Frankfurtot, Nürnberget körülveszik. Franche-Comtéban minél 
több falat húzat fel valaki, minél magasabb kőgúlákat emeltet birtokán, a szomszédai annál 
jobban tisztelik. De Rênal úr falakkal zsúfolt kertjét ezenfelül még azért is csodálják, mert 
némely toldalékát méregdrágán vásárolta. Így az a fűrészmalom is, amelyik most elég furcsán 
helyezkedik el a Doubs partján, s a Verrières-be érkező utasnak rögtön szemébe tűnik (a tető 
fölött magasba helyezett deszkán óriási betűk hirdetik a tulajdonos nevét: Sorel) – hat évvel 
ezelőtt még ott állt, ahol ma de Rênal úr kertjében a negyedik terasz pompázik.

Bár a polgármester tekintélyes, gőgös ember, mégis sok utánjárásába került, míg az öreg 
Sorelt, ezt a rideg, nyakas parasztot levette lábáról: súlyos aranyakkal kellett megfizetnie, 
hogy Sorel máshová helyezze üzemét. A malmot hajtó patakot, mely köztulajdon volt, más 
mederbe vezették: ezt Párizsban érte el de Rênal úr. Az engedélyt az 182*-i választások után 
jutalmul kapta.

Egy hold helyett négy holdat adott Sorelnek – ötszáz lépéssel lejjebb, a Doubs mentén. 
Itt sokkal jobban kereskedhetett fenyődeszkáival, de az öreg Sorel gazda – így nevezték, 
amióta meggazdagodott – türelmetlen és földre éhes szomszédjából még hatezer frankot is 
kipréselt.

A józanabb verrières-beliek persze gúnyosan bírálgatták ezt az üzletet. Körülbelül négy 
évvel ezelőtt egy vasárnapi mise után, de Rênal úr ünnepi ruhájában kilépett a templomból; 
már messziről megpillantotta az öreg Sorelt, aki ott álldogált három fiával. Mosolyogva mére-
gették őt. Mosolyuk kíméletlensége mindenről felvilágosította a polgármestert. Azóta tudja, 
hogy olcsóbb áron is megkaphatta volna a telket.

Ha Verrières-ben valaki tekintélyes polgár akar lenni, fontos, hogy sokat építkezzék; de 
semmi esetre se fogadjon el olaszos terveket, amilyeneket azok a kőművesek hoznak maguk-
kal, akik tavasszal kelnek át a Jura szorosain, s Párizsba tartanak. Ilyenfajta újítás örökre a 
könnyelműség bélyegét sütné a meggondolatlan építkezőre, és mindenkorra elveszett em-
bernek tartanák a bölcsek és mértékletesek, akik Franche-Comtéban a közvéleményt irá-
nyítják.



29

STENDHAL

Ezek a bölcs férfiak félelmetes zsarnokok; s éppen az ő csúnya zsarnokságuk miatt érzi oly 
elviselhetetlennek a kisvárosi életet, aki valamikor Párizs nagy köztársaságában élt. A zsarno-
ki közvélemény – s milyen közvélemény! – a francia kisvárosokban éppoly ostoba, mint az 
Amerikai Egyesült Államokban.

Választás és vonzódás
Csak úgy tudnak mások szívéhez
jutni, hogy megsebzik.

Modern szerző

A fiúk imádták, ő nem szerette őket; gondolatai másutt jártak. Akármit tettek, nem vesztette 
el türelmét. Hideg volt, igazságos, érzéketlen, mégis szerették, mert jelenléte valamiképpen 
elűzte a ház unalmát; jó nevelő volt. Ő maga gyűlölte és megvetette ezt az úri társaságot, 
amely most befogadta; igaz, csak az asztal végén kapott helyet, s ez talán érthetőbbé teszi gyű-
löletét és irtózatát. Voltak ünnepi ebédek, amelyeken alig tudta leplezni megvetését, mindent 
és mindenkit gyűlölt maga körül. Szent Lajos napján2, amikor Valenod úr a házigazdával 
kockázott, Julien majdnem elárulta magát; végül is azt mondta, hogy megkeresi a gyerekeket, 
s kimenekült a kertbe. „Mindig a becsületet prédikálják! – kiáltott föl. – Azt hihetné az em-
ber, hogy ez az egyetlen erény! És közben megbecsülik, és aljasul tisztelik ezt az alakot, akiről 
mindenki tudja, hogy a szegényalapból megkétszerezte vagy talán meg is háromszorozta va-
gyonát. Fogadnék, hogy még a talált gyerekeket is kifosztja, ezeket a szerencsétleneket, akik 
nyomorúságukban bárki másnál kiszolgáltatottabbak. Ó, a szörnyetegek! Magam is ilyen ki-
tett gyerek vagyok; az apám, a testvéreim, a családom, mindenki gyűlöl!”

Kevéssel Lajos napja előtt Julien egyedül sétálgatott, és breviáriumát3 olvasgatta a Hűség 
Útja felett a kiserdőben, amelyet a verrières-beliek Belvédère4-nek neveztek – itt egyszerre 
megpillantotta két fivérét, egy magányos ösvényen közeledtek feléje; már nem tudta elkerülni 
őket. Öccsük szép fekete ruhája, előkelő megjelenése s a leplezetlen megvetés, amit Julien 
nem is titkolt, annyira felkavarta ezeknek a durva parasztoknak irigységét, hogy nekiestek és 
összeverték. Ájultan, véresen, megsebesítve maradt a földön. De Rênalné, aki Valenod-val és 
az alprefektussal a kiserdőben sétált, s éppen arra tévedt, meglátta a földön heverő Julient. 
Azt hitte, meghalt. Úgy megrendült, hogy Valenod úrban felébredt a féltékenység.

Aggodalma azonban korai volt. Julien nagyon szépnek látta de Rênalnét, de szépsége miatt 
gyűlölte őt; az első zátony volt, melyen nagyravágyása majdnem megakadt. Nagyon ritkán 
beszélt vele, hogy elfelejtse az első napot, amikor megcsókolta a kezét.

Persze Elisa, de Rênalné szobalánya rögtön beleszeretett a fiatal nevelőbe; szerelméről gyak-
ran beszélt is úrnőjének. Viszont Elisa szerelmének az lett a következménye, hogy az egyik 
inas meggyűlölte Julient. Egyszer maga is hallotta, amint az inas Elisára támadt: „Amióta 

2     Szent Lajos napján: IX. Lajos francia királyt (1214–1270) már élete során is szentként tisztelték jószívűsége, 
jámborsága, hithű keresztény beállítottsága miatt; 1297-ben  szentté is nyilvánította VIII. Bonifác pápa; 
ő az egyetlen szentté avatott francia uralkodó, a keresztény lovagkirályok eszményképe; augusztus 25-én, 
halálának napján emlékeznek rá

3     breviárium: papi imádságos könyv szentírási szakaszokból, az egyházatyák tanításaiból és a szentek életéből 
összeállítva

4     belvédère: olyan hely, ahonnan szép kilátás nyílik, magaslaton épült palota, villa, díszes kilátó
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ez a piszok nevelő itt van, alig szólsz hozzám.” Julien nem érdemelte meg ezt a sértést, de 
a szépfiú ösztönösségével ezután még több gondot fordított külsejére. Valenod gyűlölete is 
hatalmasan megnőtt. Többek előtt kijelentette, hogy ennyi kellemkedés nem illik egy fiatal 
abbéhoz. Fekete ruháját Julien valóban abbészerűen viselte.

De Rênalné észrevette, hogy a fiú gyakrabban beszél Elisával, mint azelőtt; megtudta, hogy 
ezeket a beszélgetéseket Julien szegényes ruhatára teszi szükségessé. Olyan kevés fehérneműje 
volt, hogy igen gyakran kellett mosatnia; Elisa ezekben a kis gondokban sietett a segítségére. 
A nagy szegénység, amiről eddig nem tudott, meghatotta de Rênalnét. Szerette volna meg-
ajándékozni a fiút, de azután mégsem tette meg; ez a belső vívódás volt az első kínos érzés, 
amit Julien támasztott benne. Addig a fiú a tiszta és teljes szellemi örömet jelentette számára. 
De most izgatni kezdte Julien szegénysége, s egyszer szólt is a férjének, hogy ajándékozzák 
meg fehérneművel.

– Ostobaság! – felelte de Rênal úr. – Megajándékoznál egy embert, akivel tökéletesen meg 
vagy elégedve, aki jól szolgál bennünket! Ha hanyag volna, ha buzdítani kellene őt… nem 
mondom!

Ez a gondolkozás sértette az asszonyt; azelőtt persze – mielőtt Julien hozzájuk került vol-
na – meg sem hallotta az ilyen szavakat. De ezentúl, ahányszor csak meglátta a fiatal abbé 
egyszerű ruházatának feltűnő tisztaságát, mindig ezt gondolta: „Szegény fiú! Vajon hogyan 
csinálja?”

S így lassanként, ahelyett hogy megütközött volna, inkább részvétet keltett benne, 
ha észrevette, hogy Juliennek valamije hiányzik.

De Rênalné olyan vidéki asszony volt, akit új ismerősei az első hetekben igen könnyen 
ostobának tartottak. Alig tudott valamit az életről, és hallgatag volt. Finom, visszahúzódó  
lélek. A boldogságnak az az ősi vágya, amely ott él mindenkiben, segítette őt, hogy ne törőd-
jék azokkal a faragatlan emberekkel és dolgaikkal, akik közé a véletlen vetette.

Ha lány korában komolyabban foglalkoznak vele, szellemének elevenségével, jó ösztönével 
kiválik a többiek közül, de gazdag örökösnő volt, a Sacré Coeur de Jésus apácái nevelték, akik 
szenvedélyesen vallásosak voltak, és szenvedélyesen gyűlölték a franciákat, a jezsuiták ellen-
ségeit. De Rênalné elég okos volt, és hamarosan elfelejtette azokat a képtelenségeket, amikre 
a zárdában tanították. Helyettük azonban nem tanult semmit, és végül nem is tudott semmit. 
Nagy vagyont örökölt, tehát nagyon korán csak hízelgés vette körül, amellett határozottan 
hajlott a szenvedélyes vallásosságra; mindez azt eredményezte, hogy erősen befelé fordulva 
élt. Látszólag tökéletesen engedékeny volt, és annyira lemondott minden önállóságról, hogy 
a verrières-i férjek példaképp idézték őt asszonyaik elé, ez dagasztotta is de Rênal úr büszke-
ségét; magatartása valójában csupa gőg és tartózkodás volt. A leggőgösebb hercegnők sokkal 
többet törődtek lovagjaikkal, mint ez a szelíd, szerény asszony azzal, hogy mit mond vagy mit 
tesz a férje. Julien jelentkezéséig valójában csak fiai érdekelték. Kis betegségeik, fájdalmaik, 
apró örömeik foglalkoztatták érzékeny lelkét, senki mást nem imádott, csak Jézust, ezt az 
érzést még a besançoni Szent Szív zárdából hozta magával.

Egyik fiának lázas betegsége egyszer annyira feldúlta, hogy azt érezte: a gyerek meghalt 
– ezt a szorongató érzést azonban soha nem vallotta be senkinek. Durva nevetés, vállvono-
gatás, kétértelmű megjegyzések az asszonyi butaságról – mindig ez érte őt, ha házasságuk 
első éveiben könnyíteni akart szívén, s ilyenféle szorongásait elmondta urának. A tréfák, 
különösen, ha gyerekei betegségére vonatkoztak, mélyen megsebezték. Ez következett hát 
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a Sacré Coeur édes és mézes hízelgései után, amik fiatal lányéveit betöltötték. Nevelését a fáj-
dalom fejezte be. Sokkal büszkébb volt, s még barátnőjének, Derville-nének sem beszélt ilyes-
féle sérelmeiről; úgy képzelte, hogy minden férfi olyan, amilyen a férje, akár Valenod, akár 
Charcot de Maugiron, az alprefektus. Faragatlanul, durván, érzéketlenül fogadnak mindent, 
ami nem pénz, rang vagy rendjel; vakon gyűlölnek minden ellenvéleményt – igen, ilyenek 
a férfiak, s mindez oly természetes, mint az, hogy csizmát húznak és nemezkalapot viselnek.

De Rênalné évek után sem tudta megszokni a pénzt hajszoló, mohó embereket, akik kö-
zött élnie kellett.

A parasztsiheder Julien sikerének ez volt a titka. Az asszonyt édes és az új dolgok varázsától 
tündöklő élvezet járta át, hogy rokonszenvével a nemes és büszke fiatal fiú felé fordulhatott. 
Csakhamar megbocsátotta minden ügyetlenségét, sőt, ezek csak vonzóbbá tették őt; megbo-
csátotta modorának érdességét is, amit lassan csiszolni igyekezett. Úgy érezte, hogy érdemes 
a fiút meghallgatnia, bármilyen hétköznapi dolgokról beszél is, akár egy szegény kutyáról, ha 
az utcán egy paraszt vágtató szekere elgázolta. Az ilyen látvány csak harsogó nevetést váltott ki 
férjéből, míg Julien összehúzta szépen ívelt, fekete szemöldökét, s megrándult. Az asszonyban 
egyre erősebb lett a hit, hogy csak ebben a fiatal papban él nagylelkűség, nemesség, emberies 
érzés. Feléje fordult hát mindaz a rokonszenv és csodálat, amit ezek az erények nemes lelkek-
ben keltenek.

Párizsban Julien és de Rênalné viszonya hamar egyszerűvé vált volna; nagyvárosokban 
a szerelem a regények kelléke. A fiatal nevelő és félénk úrnője három-négy regényben, sőt 
a Gymnase pajzán strófáiban is megismerik valóságos helyzetüket. A regények megszabják 
a szerepet, s azt el kell játszaniok; példával szolgálnak, amit követni kell; és a hiúság előbb-
utóbb arra kényszeríti Julient, hogy akár öröm nélkül is vagy éppen kedve ellenére, valóban 
kövesse a példát.

Aveyronban vagy a Pireneusok valamelyik kis városában a forróbb éghajlat gyorsítja az 
eseményeket. De a mi borúsabb éghajlatunk alatt hősünk, a pénztelen fiatalember, csak azért 
akar feltörni, mert igényes, s az élvezeteket, amikre vágyik, csak pénzzel szerezheti meg; társ-
nője pedig, a harmincéves, okos asszony, akivel mindennap együtt van, gyerekeivel törődik, 
és nem viselkedik úgy, mint a regényhősnők. Nálunk minden lassabban, természetesebben, 
apránként alakul.

De Rênalné gyakran elérzékenyedett, ha eszébe jutott a fiatal nevelő szegénysége. Julien 
egyszer meglepte őt, amikor sírt.

– Mi történt? Valami baj érte, asszonyom?
– Semmi, barátom, semmi – felelte de Rênalné. – Hívja csak ide a gyerekeket, és menjünk 

sétálni.
Belekarolt a fiúba, és úgy támaszkodott rá, hogy Julien meglepődött. Most szólította elő-

ször barátomnak.
Később Julien észrevette, hogy de Rênalné zavartan elpirul, és meglassítja lépéseit.
– Bizonyára hallotta már, hogy egyetlen örököse vagyok gazdag besançoni nagynénémnek. 

– Juliennek mondta, de nem nézett rá. – Nagyon sok ajándékot kapok tőle… És nézze… 
a fiúk olyan jól tanulnak… olyan meglepően haladnak… nagyon hálás vagyok magának… 
arra kérem, fogadjon el tőlem valamit… Néhány aranyat szeretnék adni, hogy fehérneműt 
varrathasson magának. De… – itt azonban még jobban elpirult, majd el is hallgatott.

– De…? – ismételte meg a szót Julien.
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– A férjemnek ne szóljon róla – hajtotta le a fejét az asszony.
Julien megállt, s kiegyenesedve, haragtól villogó szemmel felcsattant.
– Csak a tudásomat vették meg, asszonyom, de nem a becsületemet! Erre nem gondolt, 

ugye? Aljasabb lennék, mint egy hitvány szolga, ha pénzt rejtegetnék de Rênal úr előtt.
De Rênalné megdermedt.
– A polgármester úrtól – folytatta Julien –, amióta önöknél lakom, ötször kaptam har-

minchat frankot. Kiadásaim jegyzékét bármikor megmutathatom de Rênal úrnak vagy bárki 
másnak, még Valenod úrnak is, pedig ő igazán a vesztemre tör.

De Rênalné sápadtan és reszketve hallgatta a kitörést, hazafelé indultak, s egyikük sem 
tudta ismét megindítani a beszélgetést. A gőg egyre jobban eltorlaszolta Julien szerelmét; 
az asszony viszont még jobban tisztelte és csodálta a fiút – Julien megszidta őt. Azzal áltatta 
magát, hogy jóvá akarja tenni az elkövetett hibát, hiszen igazán nem szándékosan sértette 
meg; a jelenet után de Rênalné a leggyöngédebb gondoskodással vette körül Julient. Ez az új 
helyzet nyolc napig boldoggá tette. Julien haragja lassan lecsillapodott, az asszony viselkedé-
sében azonban nem érezte meg a fellobbanó vonzalmat.

„Hát ilyenek a gazdagok! – gondolta. – Megalázzák az embert, s azután azt hiszik, hogy egy 
kis majomkodással mindent jóvá tehetnek.”

De Rênalné szíve azonban sokkal telibb volt, s ő maga sokkal ártatlanabb, semhogy aján-
latát és Julien feleletét ne mondja el férjének, bár először úgy határozott, hogy ezt nem teszi 
meg.

– És te tűrted? – kiáltotta de Rênal úr ingerülten. – Tűrted, hogy egy cseléd visszautasítson.
De Rênalné tiltakozott a cseléd ellen.
– Azt mondom – folytatta a férfi –, amit boldogult Condé herceg mondott, amikor fiatal 

feleségének bemutatta kamarásait: „Ezek az emberek a cselédeink!” Ezt a részt különben fel 
is olvastam neked Besenval5 emlékirataiból, amelyek nagyon tanulságosak, s a rangsor kér-
déseiben mindent tisztáznak. Jegyezd meg, aki nem nemes ember, s nálad él, és fizetést kap: 
a cseléded! No, mindjárt beszélek ezzel a Julien úrral… adok neki száz frankot!

– Jaj, drágám – reszketett de Rênalné –, csak ne a cselédek előtt!
– Igazad van. Még irigykednének, s igazuk lenne! – mondta a férfi; és amint kifelé indult, 

még egyszer megrágta, hogy mennyit is adjon.
De Rênalné egy székre dőlt, majdnem elájult. Julient megalázzák, s miatta! Irtózott férjé-

től, arcát tenyerébe rejtette. Megfogadta, hogy többé nem mond el semmit. Amikor a fiúval 
találkozott, egész teste reszketett. Mellkasában olyan szorítást érzett, hogy egyetlen szót sem 
tudott kimondani. Zavarában Julien keze után nyúlt, és megszorította.

– Barátom – mondta végre –, jól viselkedett a férjem?
– Hogyne! – felelte Julien keserű mosollyal. – Száz frankot adott.
De Rênalné tétován nézett rá.
– Nyújtsa a karját! – mondta végre olyan határozottan, amilyennek Julien még soha nem 

látta.
Még a verrières-i könyvkereskedőhöz is el mert menni, akiről pedig azt mondták, hogy 

megrögzött szabadelvű. Itt tíz aranyért könyveket választott a fiainak. Olyan könyveket, ame-

5     Pierre Victor de Besenval de Brünstatt (1722–1791) francia báró, tábornok, akinek négykötetes emlékirata 
a francia királyi udvar botránykrónikája
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lyekről tudta, hogy Julien vágyik rájuk. Mindegyik gyereknek azonnal a boltban bele kellett 
írnia saját könyvébe a nevét. De Rênalné boldog volt, hogy ilyen bátran elégtételt adott 
Juliennek, a fiú pedig felindultan nézte a sok könyvet, amelyek ott sorakoztak a könyvke-
reskedésben. Ilyen világi helyre azelőtt soha nem mert belépni; most izgatott lett. Ügyet 
sem vetett de Rênalnéra, saját gondolataiba merült, s azon törte a fejét, hogy egy olyan fiatal 
papnövendék, mint ő, hogyan is szerezhetne néhányat ebből a sok könyvből. Végül azt eszelte 
ki, hogy ügyesen meggyőzi de Rênal urat: a gyerekekkel meg kell ismertetnie a vidék híres 
nemes családjainak történetét. Egy hónapi készülődés után Julien terve megvalósult. Ezután 
annyira nekibátorodott, hogy néhány nap múlva, beszélgetés közben, újabb ötletet vetett 
fel, olyan ötletet, amely a nemes polgármesternek még sokkal kínosabb volt. Azt ajánlotta:  
nyittasson számlát a könyvkereskedőnél; bár elismerte, hogy ezzel de Rênal úr maga is gyara-
pítja egy szabadelvű vagyonát. A polgármester elismerte: igen, tulajdonképpen helyes volna, 
ha legidősebb fia lapozgatna bizonyos könyveket, amelyek később, a katonai nevelőintézet-
ben majd szóba kerülhetnek; de Julien észrevette, hogy itt makacsul megköti magát, és többre 
nem hajlandó. Sejtette, hogy ennek valamiféle oka van; de hogy mi ez az ok, nem jött rá.

– Azt gondolom, uram – mondta azután egy napon –, összeférhetetlen, hogy egy olyan 
kiválóan úri név, amilyen a de Rênal, bekerüljön egy könyvkereskedő gyanús névsorába.

De Rênal úr arca felderült.
Julien még alázatosabb hangon folytatta:
– Persze, egy szegény papnövendékre se vetne jó fényt, ha valamikor megtudnák, hogy 

neve egy könyvkölcsönző előfizetői között szerepelt. A szabadelvűek azzal vádolhatnának, 
hogy a leggyalázatosabb könyveket olvastam, sőt, talán még azt is megtennék, hogy a nevem 
után odajegyezzék bizonyos fajtalan könyvek címét.

Julien nem folytatta tovább. Látta, hogy a polgármester arca ismét zavart és bosszús lesz. 
Julien elhallgatott.

„Megfogtalak!” – gondolta.
Néhány nappal később a legidősebb fiú kérdezősködni kezdett egy könyvről, amelyet 

a Quotidienne6 hirdetett. A beszélgetésnél de Rênal úr is jelen volt.
– Nem engedhetjük meg, hogy a jakobinusok diadalmaskodhassanak – mondta a fiatal 

nevelő. – De hogy mégis felelhessek Adolphe új kérdéseire, valamelyik cseléd nevében elő-
fizethetnénk a könyvkereskedőnél.

– Bravó, kitűnő gondolat! – jegyezte meg de Rênal úr látható örömmel.
– Persze, azt kikötjük – tette hozzá Julien –, hogy regényeket a szolga nem kölcsönözhet. 

– Arca közben komoly és majdnem boldogtalan volt. Sokan leplezik így örömüket, amikor 
régi vágyaik teljesülnek. – A regények veszedelmes könyvek, s ha bejutnának a házba, még 
megronthatnák asszonyunk nőcselédeit s magát a szolgát is.

– Ne feledje el a politikai röpiratokat sem! – mondta Rênal úr nagyképűen. A nevelő okos 
ötlete megnyerte tetszését, de elismerését nem akarta elárulni.

Ilyen apró ügyeskedésekkel teltek Julien napjai; és ezek a sikerek sokkal jobban érdekelték, 
mint de Rênalné határozott rokonszenve. Hogy megismeri-e az asszony érzelmeit – ez csak 
rajta múlt.

6    La Quotidienne: francia újság
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Erkölcsi helyzete a verrières-i polgármester házában ugyanaz maradt, mint élete előző sza-
kaszaiban. Itt is, mint apja fűrészmalmában, mélyen megvetette azokat az embereket, akik kö-
zött élt, ezek pedig gyűlölték őt. Az alprefektus, Valenod s a ház más barátainak megjegyzései, 
amikkel a mindennapi eseményeket kísérték, csak arról győzték meg, hogy a többiek milyen 
elmaradottak. Ha valami megtetszett neki, a társaság éppen azt szólta le. „Ezek szörnyetegek, 
vagy buták!” – dühöngött ilyenkor magában. Tulajdonképpen nevetséges volt, hogy  ilyen 
gőgös lett, pedig gyakran semmit nem értett abból, amin éppen vitatkoztak.

Életében csak az öreg sebésszel beszélt őszintén; kevés ismerete Bonaparte olaszországi 
hadjárataira vagy a sebészetre vonatkozott. Ifjonti bátorsággal élvezte a legfájdalmasabb 
műtétek aprólékos leírását; ezt mondogatta magában: „Meg se rezzentem volna.”

Amikor de Rênalné először kísérletezett azzal, hogy másról társalogjon vele, mint a gye-
rekek neveléséről, ő sebészi műtétekről kezdett beszélni; az asszony elsápadt, és arra kérte, 
ne folytassa.

Julien semmi egyebet nem tudott. Így azután, bár állandóan de Rênalné mellett élt, mi-
helyt egyedül maradtak, kínos csend támadt közöttük. Amikor társaság volt náluk, mindig 
alázatos maradt, de az asszony meglátta tekintetében a fölényt, amely mindenkivel szem-
ben elfogta; ha azonban egyetlen percre is kettesben maradtak, a fiú láthatóan zavarba jött. 
Ez nyugtalanította de Rênalnét, mert női ösztönével megérezte: Julien zavara nem gyöngéd 
elfogódottság.

Az öreg sebész történeteire emlékezve, Julien olyasféle illemtant szerkesztett magának, 
hogy nők jelenlétében hallgatni szégyenletes; a beálló csöndet mindig saját hibájának érezte. 
Ha de Rênalnéval kettesben maradt, szégyenérzete százszor kínosabb volt. Túlzón, spanyo-
losan képzelte el az udvariasságot, tudta, mit kell mondania egy férfinak, ha egyedül marad 
egy nővel; zavarában nevetséges és lehetetlen szavak tolultak fel benne. Gondolatai a felhők 
között csapongtak, s mégsem tudott a megszégyenítő hallgatásból kikecmeregni. Azokon 
a hosszú sétákon, amikor de Rênalnéval és a gyerekekkel járt, szigorú arckifejezése mögött 
kegyetlen szenvedés dúlt. Mélységesen megvetette magát. S ha azután vesztére mégis beszélni 
kezdett, a legnevetségesebb dolgokat mondta. Hogy teljes legyen a nyomorúsága, pontosan 
ismerte, sőt túlozta is saját tehetetlenségét; de azt nem látta, hogy milyen kifejező a tekintete; 
szeme szép volt, és olyan égő lélekről tanúskodott, hogy ez a fény megkapó értelmet lopott 
abba is, amiben nem volt értelem; a jó színész művészete ilyen erejű. Az asszony észrevette, 
hogy amikor kettesben maradnak, Julien csak akkor mond valami jót, ha másra figyel, s nem 
gondol arra, hogy bókoljon. Vendégei különben sem kényeztették el új és merész ötletekkel, 
s ő zavartalan gyönyörűséggel élvezte Julien fel-felvillanó szellemét.

Napóleon bukása óta a vidéki erkölcsök szigorúan száműzték mindazt, amit galantériá7-nak 
nevezhetünk. Az emberek féltek, hogy elvesztik állásukat. A gazemberek a kongregációnál 
kerestek védelmet, a képmutatás még a szabadelvűek között is erősen terjedt. Az unalom 
megkétszereződött, az olvasás és a gazdálkodás volt egyedüli örömük.

De Rênalné, a bigott nagynéni gazdag örökösnője, aki tizenhat éves korában felesége lett 
egy derék nemesnek, eddigi életében semmi olyat nem tapasztalt és nem látott, amit szere-
lemnek nevezhetnénk. Csak gyóntatója, a jó Chélan abbé beszélt neki Valenod úr ostroma 

7     galantéria: általában a műveltebb társaságban a nőkkel szemben kötelező könnyed udvariasság, finomság, 
előzékenység
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idején a szerelemről, és úgy megundorította őt, hogy ez a szó – szerelem – a legaljasabb kicsa-
pongás képzeteit jelentette számára. Azt a szerelmet, amiről néhány hozzákerült regényben 
olvasott, kivételnek tartotta, olyasféle érzésnek, ami a természet rendjébe beilleszthetetlen. 
Tudatlanságának köszönhette, hogy tökéletesen boldog volt; állandóan Julienre gondolt, 
de eszébe sem jutott, hogy ezért szemrehányást tehetne magának.

Gondolkodni gyötrelem

A mindennapi események furcsasága eltereli 
figyelmünket a szenvedély fájdalmas lényegéről.

Barnave

Abba a szobába, melyben de La Mole márki lakott, visszavitték a rendes bútorokat. Julien egy 
négyrét hajtott, vastag papírlapot talált a szobában. Az első oldal alján ezt olvasta: 

Nagyméltóságú de La Mole márki úrnak,
Franciaország pairjének, a királyi rend lovagjának. 

Otromba cselédbetűkkel írt kérvény volt. 

Márki Úr!
Egész életemben megtartottam a vallás parancsait. A gyászos emlékezetű évben, 93-ban ott 
voltam Lyonban, az ostrom idején, amikor zuhogtak a bombák. Soha nem mulasztottam el 
a szent áldozást, minden vasárnap misét hallgatok a plébániatemplomban. Sohasem vétettem 
a húsvéti kötelességek ellen, még a gyászos emlékezetű 93-as esztendőben sem. Szakácsnőm pén-
teken mindig böjtös ételt főz – a forradalom előtt több cselédem is volt. Verrières-ben mindenki 
becsül, és bátran állíthatom, hogy ezt a közmegbecsülést meg is érdemlem. Körmenetekben a 
baldachin alatt megyek, a tisztelendő úr és polgármester úr mellett. Ünnepélyes alkalmakkor 
nagy viasztgyertyát viszek, melyet a magam pénzén vásárolok. Minderről a bizonyítványok 
ott vannak Párizsban, a  pénzügyminisztériumban. Márki úr! Tiszteletteljesen a verrières-i 
lottóhivatalt kérem a magam számára. Ez az állás nemsokára mindenképpen megürül, mert 
jelenlegi birtokosa nagyon beteg, de különben is helytelenül szavaz a választásokon. 

De Cholin
A kérvényt de Moirod záradékolta – így kezdődött:

Az elmúlt napon volt szerencsém a jóravaló kérvényezőt kegyébe ajánlani…

– Hát még a hülye de Cholin is arra biztat, hogy ezt az utat válasszam? – kiáltotta Julien. 
Egy héttel a király verrières-i látogatása után abból a sok hazugságból, ostoba pletykából, 

szánalmas vitából, melyben sorra vették a királyt, az agde-i püspököt, de La Mole márkit, 
a tízezer üveg bort, a lováról lepotyogott szegény de Moirod-t, aki azt remélte, hogy akkor 
legbiztosabb a rendjel, ha bukása után egy hónapig nem mozdul ki a házából, mindebből 
a sok fecsegésből nem marad más a felszínen, csak az a felháborító illetlenség, hogy Julien 
Sorelt, egy ács fiát benyomták a díszőrségbe. Ijesztő volt, hogyan beszéltek Julienről azok 
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a gazdag kékfestő-gyárosok, akik minden reggel és este rekedten üvöltöztek a kávéházban az 
egyenlőségről. Az a gőgös nő, az a de Rênalné tette ezt! Miért? Hát a kis Sorel abbé szép szeme 
és pirosló arca mindent megmagyaráz!

Alig tértek vissza Vergybe, Stanislas-Xavier, a legfiatalabb gyerek lázas lett. De Rênalnét 
egyszerre vad lelkiismeret-furdalás fogta el. Most tett először következetes és komoly szemre-
hányást magának szerelme miatt. Hirtelen, mintha csoda világosította volna meg, megértette, 
milyen rettenetes bűnt követett el. Mélyen vallásos volt, de eddig a pillanatig eszébe se jutott 
istene és a bűn nagysága. 

Valamikor a Sacré-Coeurben szenvedélyesen szerette Istent; most ugyanúgy rettegett tőle. 
A lelkében meginduló harc annál szörnyűbb volt, mert félelmében nem volt semmilyen ész-
szerűség. Julien hamarosan azt tapasztalta, hogy a legóvatosabb érvelés nemhogy csillapítaná, 
ellenkezőleg, még jobban felizgatja: a pokol szavát hallotta belőle. Julien maga is nagyon 
szerette a kis Stanislast, s az asszonnyal nem is beszélt másról, csak a fiú betegségéről. A be-
tegség hamarosan nagyon súlyosra fordult. A szüntelen lelkiismeret-furdalástól de Rênalné 
már aludni sem tudott, állandóan ijedt hallgatásba merült. Ha most beszélnie kellett volna, 
rögtön bevallja bűnét Isten és emberek előtt. 

– Könyörgök – mondta neki Julien, amint magukra maradtak –, ne beszéljen senkivel! 
Hadd tudjak én egyedül szenvedéseiről! Ha még szeret, hallgasson! Vallomásától nem száll le 
a kis Stanislas láza. 

De hiába vigasztalta, minden szava hatástalan maradt. Nem sejtette, hogy de Rênalné már 
elhatározta: a féltékeny Isten haragját csak úgy csillapíthatja, ha meggyűlöli Julient, külön-
ben meghal a kisfia. Azért volt olyan szerencsétlen, mert érezte, mert nem tudja meggyűlölni 
szeretőjét. 

– Menjen! Menjen! – kiáltotta egy napon Juliennek. – Az Isten irgalmára kérem, menjen 
el ebből a házból! Ha itt marad, megöli a fiamat. Az Isten most megbüntet – tette hozzá 
halkan. – Ő igazságos! Csodálom, hogy milyen kegyelmes volt eddig. Szörnyű a bűnöm, és 
a mai napig megbánás nélkül éltem. Ez az első figyelmeztetés, hogy Isten elfordult tőlem. 
Kétszeresen kell lakolnom! 

Julien mélyen megindult. Nem látta sem képmutatónak, sem túlzónak. „Azt hiszi, megöli 
a fiát, ha engem szeret. És a szerencsétlen mégis jobban szeret, mint a fiát. Megöli a lelkiis-
meret-furdalás. Milyen hatalmas a szerelem! De hogyan is kelthettem fel a szerelmet, én, aki 
olyan szegény, műveletlen és tudatlan vagyok, aki néha olyan otrombán viselkedtem!”

Egy éjszaka a kisgyerek állapota válságosra fordult. Hajnali kettőkör de Rênal úr is bejött 
a szobába. A láztól tüzelő gyerek sötétvörös volt, nem ismerte meg az apját. De Rênalné hir-
telen férje lába elé vetette magát: Julien látta, hogy mindent el akar mondani, és mindörökre 
tönkreteszi magát. 

Szerencsére ezt a heves mozdulatot de Rênal úr kelletlenül fogadta.
– Jó éjszakát! Nyugodj meg! – s el akart menni.
– Nem, nem! Hallgass meg! – kiáltotta az asszony. Még mindig előtte térdelt, és megkísé-

relte, hogy visszatartsa. – Tudd meg az igazat! Én ölöm meg a fiamat. Én adtam neki az életet, 
és én veszem is el tőle. Ez az ég büntetése. Isten előtt gyilkos vagyok! El kell buknom és meg 
kell alázkodnom! Ez az áldozat talán kiengeszteli az Urat!

Ha de Rênal úr gyanakvóbb, most mindent megérthetett volna. 
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– Ugyan, ne képzelődj! – S eltolta feleségét, aki át akarta ölelni térdét. – Hidd el, hogy 
képzelődsz! – A fiúhoz fordult. – Julien, mihelyt virrad, hívassa az orvost!

Megfordult és aludni ment. De Rênalné félájultan borult a padlóra, hevesen eltaszította 
magától a fiút, aki fel akarta emelni.

Julien döbbenten nézte. 
„Hát ez a házasságtörés! – gondolta. – Azoknak a gaz papoknak mégis igazuk volna? Meny-

nyit bűnöznek, s úgy látszik, az ő kiváltságuk, hogy ismerjék a bűn lélektanát! Milyen fur-
csa…”

De Rênal úr már húsz perce kiment a szobából, s a szeretett asszony fejét még mindig 
a gyerek kis ágyához szorította, mozdulatlan volt, s majdnem eszméletlen. 

„Nézd – mondta magának Julien –, nézd ezt a rendkívüli asszonyt, aki azért szenved ilyen 
embertelenül, mert megismert engem.”

„Az idő múlik. Mit tehetek érte? Döntenem kell. Most már nem rólam van szó. Mit 
törődöm az emberekkel és üres képmutatásukkal? Mit tehetnék érte? Elhagyjam? Akkor 
egyedül marad, és rettenetesen fog szenvedni. Ez a tehetetlen férfi csak még jobban kétségbe 
ejti, nem tudja őt megvigasztalni. Olyan durva, hogy valami kemény szót mond neki, és erre 
ő eszét veszti, és kiugrik az ablakon.”

„Ha elhagyom, s már nem vigyázhatok rá, mindent bevall. És talán még a nagy örökség 
sem óvja meg a botránytól, ez a tökfilkó mindenre képes! Ez meg itt, ez a szerencsétlen, annak 
a disznó Maslonnak is bevallhat mindent! Ó, istenem! Maslon ki nem mozdul a házból, tud-
ja, hogy miért teszi… a gyerek betegségére hivatkozik! Megszédíti ezt a nőt, aki fájdalmában 
és félelmében elfelejti, hogy mit tud erről a disznóról, csak a papot látja majd benne!”

De Rênalné váratlanul kinyitotta a szemét.
– Menj! – mondta.
– Csak tudnám, hogy mivel használhatok neked, ezerszer is odaadnám az életemet! – sut-

togta Julien. – Soha nem szerettelek ennyire, te drága, te angyal! Csak most kezdlek úgy 
szeretni, ahogy megérdemled. Nem tudnám elviselni, hogy távol éljek tőled, és tudjam, hogy 
miattam szenvedsz! De ne beszéljünk az én szenvedésemről… Jó, elmegyek, szerelmem! Igen, 
elmegyek. De ha itthagylak, ha nem őrködöm feletted, ha nem állok mindig közted és a fér-
jed között, te elmondasz neki mindent, és akkor elvesztél. Gondolj arra, hogy milyen botrá-
nyosan dobna ki! Egész Verrières, egész Besançon beszélne erről a botrányról. Mindenki azt 
mondaná, hogy te vagy a hibás! Halálodig szégyenkezned kellene…

– Ezt akarom! – kiáltotta az asszony, s felállt. – Szenvedni fogok, ezt akarom!
– De a rettenetes botránnyal őt is tönkreteszed!
– Megalázkodom, vállalok minden mocskot, de így talán megmentem a fiamat! Igen, min-

denki előtt megalázkodom, nyilvánosan akarok vezekelni! Tökéletlenségemben hozhatok-e 
nagyobb áldozatot? Isten talán megkönyörül rajtam, s meghagyja a fiamat! De mondj ennél 
súlyosabb áldozatot, és akkor azt választom!

– Hadd, hogy én bűnhődjem! Én is bűnös vagyok. Trappista8 barát leszek, akarod?  
Ez a szigorú élet talán kiengeszteli a te istenedet! Ó, miért nem lehetek én beteg Stanislas 
helyett? 

8     trappista: a római katolikus egyházhoz tartozó, a ciszterciek eredeti, szigorú szabályait követő szerzetesrend 
tagja
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– Te szereted őt, te nagyon szereted! – kiáltotta de Rênalné, és a fiú karjai közé vetette 
magát.

De irtózattal azonnal el is lökte magától. 
– Hiszek neked! Hiszek neked! – folytatta, és újra térdre vetette magát. – Egyetlen bará-

tom! Miért is nem vagy te Stanislas apja? Akkor nem volna olyan rettenetes bűn, hogy téged 
jobban szeretlek, mint a fiadat.

– Megengeded, hogy itt maradjak, s ezentúl úgy szeresselek, mintha testvérek volnánk? 
Ez az egyetlen helyes áldozat, csak így engesztelhetjük ki a Mindenhatót!

– Hát én?… – kiáltotta az asszony? Felállt, és két keze közé fogta Julien arcát, maga előtt 
tartotta. – Hát én, én is úgy szeresselek majd, mint a testvéremet? Meg tudom-e tenni, hogy 
csak így szeresselek? 

Julien sírt.
– Engedelmeskedem neked – mondta, s az asszony lábához borult. – Engedelmeskedem, 

bármit is parancsolsz. Ez az egyetlen, amit még tehetek. Vak vagyok, nem látom, hogy merre 
kell mennem. Ha itthagylak, mindent elmondasz a férjednek, elvesztél, és őt is tönkretetted! 
Kinevetik, és soha nem lehet belőle képviselő. Ha viszont itt maradok, azt hiszed, hogy én 
okoztam fiad halálát, és meghalsz a fájdalomtól. Meg akarod próbálni a magányt? Ha kívá-
nod, azzal büntetem magam, hogy egy hétre elmegyek. Oda megyek, ahová te akarod. Pédául 
a Bray-le-Haut-i apátságba… De esküdj meg: amíg távol vagyok, nem mondasz el semmit 
a férjednek. Gondolj arra, hogy akkor soha többé nem jöhetnék vissza hozzád.

De Rênalné megígérte, Julien elment; de két nap múlva az asszony visszahívta. 
– Ha nem vagy itt, nem tudom megtartani az eskümet. Állandóan itt kell lenned mellet-

tem, hogy a tekinteteddel elhallgattass, különben beszélnem kell a férjemmel. Ennek a bor-
zalmas életnek minden órája olyan hosszú, mintha egy egész nap volna. 

Végre a sors megkönyörült a szerencsétlen anyán. Stanislas lassan gyógyulni kezdett, de az ő 
gyanútlansága elmúlt. De Rênalné megtudta, hogy milyen súlyos a bűne, s többé nem lehetett 
teljesen nyugodt. A lelkiismeret-furdalás itt maradt, és olyan volt, amilyennek egy ilyen becsü-
letes szívben lennie kellett. Élete mennyország és pokol volt: pokol, amikor nem látta Julient, 
mennyország, amikor az övé volt. „Nem áltatom magam többé, menthetetlenül elkárhozom!” 
– Még azokban a pillanatokban is így beszélt, amikor egészen átadta magát a szerelemnek. – 
„Te fiatal vagy, én csábítottalak el! Neked megbocsáthat az Úr, de én kárhozott vagyok, ezt biz-
tosan tudom! Félek! S ki ne félne a pokoltól? De még mindig nem érzek bűnbánatot! Ha ismét 
el kellene követnem, megint elkövetném! Csak ne itt, ne ezen a világon, ne a gyerekeimben 
büntessen az Isten! Ha ilyen kegyelmes lesz, ez több mint amennyit megérdemlek!” – Máskor 
így kiáltott fel: – „De te, te Julien, te legalább boldog vagy? Örülsz, hogy a tied vagyok?”

Julien bizalmatlansága, érzékeny gőgje, mely nagy áldozatot hozó szerelmet kívánt, meg-
semmisült ez előtt a legnagyobb, kétségtelen, minden pillanatban megújuló áldozat előtt. 
Halálosan megszerette de Rênalnét. „Ő előkelő és gazdag, én egy paraszt fia vagyok, és mégis 
szeret… nem, nem vagyok lakáj, akit szerelmi teendőkkel bíztak meg!” Végre elmúlt ez a 
félelme, és Julien megismerte a szerelem őrületét és halálos kétségeit. 

– Hadd tegyelek legalább téged boldoggá, legalább arra a néhány napra, amíg még együtt 
lehetünk! – kiáltotta az asszony, amikor látta, hogy a fiú kételkedik szerelmében. – Sies-
sünk! Holnap talán már nem leszek a tiéd. Ha az Isten gyerekeimben büntet, hiába próbál-
nám, hogy szeresselek. Mindig arra kellene gondolnom, hogy az én bűnöm öli meg őket.  
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Ezt a borzalmat nem élném túl! Ha akarnám, akkor sem tudnám! Megőrülnék! Ó, ha vállal-
hatnám a te bűnödet, mint ahogyan te olyan nagylelkűen vállaltad volna Stanislas betegségét. 

Ez a nagy erkölcsi válság átformálta Julien szerelmét, amely de Rênalnéhoz fűzte. Szerelme 
már nemcsak az asszony szépségét habzsolta, nem csupán a birtoklás gyönyörűsége volt. 

Boldogságuk ezután magasabb rendű lett; a tűz, amelyben égtek, egyre forróbbá vált. Őrü-
letbe csukló rohamaik voltak. A felületesen ítélő világ azt hihette, hogy még boldogabbak. De 
ők többé nem találták meg azt az édes gyönyört, azt a felhőtlen boldogságot, a könnyű örö-
met, amely szerelmük első heteiben teljesen eltöltötte őket. Akkor de Rênalné még csak attól 
félt, hogy Julien nem szereti őt eléggé. Boldogságuk néha olyan sötét volt már, mint a bűn. 

Legboldogabb és látszólag legnyugodtabb pillanataikban az asszony hirtelen felkiáltott, és 
görcsösen megszorította a fiú kezét: „Istenem! A pokol tüzét látom! Rettenetesen szenvedek! 
De megérdemeltem!” – Átkarolta Julient, és hozzátapadt, mint borostyán a falhoz. 

Julien nem tudta megnyugtatni az izgatott lelket. De Rênalné megragadta a kezét, és vadul 
csókolta. Azután visszahullt sötét látomásai közé. „A pokol! – dadogta. – A pokol kegyelem 
lenne számomra! Ha odakerülnék, előzőleg néhány napot még együtt tölthetnénk itt, a föl-
dön. De ha a fiaim meghalnának, a pokol a földre szállna!… Pedig ezen az áron talán még 
kegyelmet nyerhetnék… Ó, Istenem! Ne így kegyelmezz meg!… Ezek a szegény gyerekek 
nem bántottak meg… Én, én, én vagyok a bűnös! Nem a férjemet szeretem!”

Máskor Julien szinte nyugodtnak látta de Rênalnét. Az asszony uralkodott magán; nem 
akarta megmérgezni kedvese életét. 

A szerelem, a lelkiismeret-furdalás és a gyönyör ellentmondásai között villámgyorsan múlt 
az idő. Julien nem töprengett többé.

Ezekben a napokban Elisának valamiféle kisebb peres ügyben Verrières-be kellett mennie. 
Úgy látta, hogy Valenod nagyon haragszik Julienre. Elisa gyűlölte a nevelőt, és sokszor beszélt 
Valenod-nak a fiúról. 

– Nagyon megjárnám, uram, ha elmondanám az igazat! – kezdte egyszer. – A fontos dolgok-
ban az urak mindig összetartanak!… Sohasem bocsátják meg a szegény cseléd őszinteségét…

Valenod türelmetlenül félbeszakította ezeket a közhelyeket – azután olyan dolgokat tudott 
meg, amik erősen megsebezték hiúságát. 

Hát ez a nő, a város legelőkelőbb asszonya, akinek ő hat év óta olyan hevesen udvarolt, 
és udvarlásáról – sajnos – mindenki tudott is, ez a büszke asszony, aki annyiszor megszégyení-
tette, most egy nevelővé előléptetett parasztkölyköt választott szeretőjének? És a szegényházi 
igazgató csak akkor lett igazán bosszús, amikor megtudta, hogy de Rênalné imádja a szere-
tőjét. „Julien úr pedig egyáltalán nem törte magát, hogy meghódítsa – tette hozzá sóhajtva 
a komorna. – S ma is elég hideg még asszonyomhoz.”

Elisa csak azóta tudott mindent, amióta falun éltek; de azt gondolta, hogy a viszony már 
régebben kezdődhetett. 

„Ez volt hát az oka – állapította meg bosszúsan –, hogy nem akart feleségül venni. És én, 
buta, én még de Rênalnét kértem meg, hogy beszéljen a nevelővel!”

De Rênal úr még aznap este az újságjával, hosszú névtelen levelet kapott a városból, a levél 
részletesen elmondta, hogy mi történik a házában. Julien észrevette, hogy a polgármester el-
sápad, amikor azt a kékes papírra írt levelet olvassa, közben bőszen rá-rápillant. Julien hiába 
kedveskedett vele, hiába kért tőle felvilágosítást a legelőkelőbb burgundiai nemesi családfák-
ról – de Rênal úr izgatottsága ezen az estén nem csillapodott. 
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Az első élettapasztalat
Korunk hatalmas Isten,
az Úr frigyszekrénye;
jaj annak, aki hozzányúl.

Diderot

Az olvasó elnézését kérjük, ha Julien életének erről a szakaszáról csak kevés világos és pontos 
részletet mondunk el. Az adatok nem hiányoznak, sőt bővelkedünk bennük! De mindaz, 
amit Julien a szemináriumban tapasztalt, talán nagyon sötét, történetünkben viszont tovább-
ra is a melegebb színeket keressük. A szenvedő kortársak csak irtózattal gondolnak vissza 
emlékeikre, s ez az irtózás minden élvezetet megzavar, még olvasmányainkat is.

Julien hiába próbálkozott, sehogyan sem boldogult a szenteskedéssel; voltak pillanatai, ami-
kor elfogta az undor és a teljes csüggedés. Milyen sivár pálya, és semmi nem sikerül! A legje-
lentéktelenebb segítség is visszaadta volna erejét, hiszen nem kellett olyan nagy akadályokat 
elhárítani! De teljesen egyedül volt; mint egy sorsára hagyott bárka az óceán közepén. „És ha 
minden sikerül is… halálomig ilyen hitvány társaságban élhetek! Ilyen nagybélűek között, akik 
csak a szalonnás rántottára gondolnak, amit délben bezabálnak, vagy ilyen Castanède-ek kö-
zött, akik a legsötétebb gazságoktól sem riadnak vissza! El fogják érni, amire vágynak, istenem, 
de milyen áron! Mindenütt azt olvasom, hogy az ember akarata hatalmas; de legyőzheti-e ezt 
az undort? A nagy emberek könnyebb feladat előtt álltak; bármilyen rettenetes veszély is lesett 
rájuk, ők szépnek érezték, de igazában ki ismerheti kívülem ezt a rondaságot, ami körülvesz?”

Életének legsúlyosabb percei voltak. Könnyű lett volna katonának állnia valamelyik 
Besançonban állomásozó szép ruhájú ezredbe! Latintanár is lehetett volna; olyan kevés pénzre 
volt szüksége. De akkor vége a karriernek, nem álmodozhatik tovább a jövőjéről! Az ilyen 
döntés maga a halál! Ilyen vívódásokkal telt el egy-egy nehéz napja…

„Elbizakodottságomban gyakran hivalkodtam azzal, hogy különb vagyok a többi paraszt-
fiúnál! Eleget éltem, s már megtanultam: aki kiválik, azt meggyűlölik.” Ilyenféleképpen gon-
dolkodott egy reggel. Erre az igazságra egyik izgató kudarca eszméltette rá. Nyolc napig 
vesződött, hogy az egyik szeminaristával megkedveltesse magát; ez a fiú szent hírében állt. 
Vele sétálgatott az udvaron, alázatosan hallgatta ostobaságait, amiktől jártában is majd el-
aludt. Míg egyszer hirtelen vihar kerekedett, dörögni kezdett, és ekkor a szent növendék 
durván ellökte őt magától:

– Hallod-e? – kiáltott rá. – Állj csak helyt magadért! Nem akarom, hogy belém csapjon 
a mennykő! Te istentelen, te Voltaire, téged agyonsújthat az Isten!

Julien dühében összeszorította fogát, s a villámló égre emelte arcát: „Megérdemlem, hogy 
belefulladjak, ha elalszom a viharban! Próbáljuk meg hát egy másik faragatlan tuskó meghó-
dítását!”

Castanède abbé egyháztörténeti órájára csöngettek.
Ezeknek a parasztfiúknak, akik irtóztak a nehéz munkától és apjuk nyomorúságos életé-

től, ezen a napon Castanède abbé arról beszélt, hogy a félelmetes lénynek, akit ők annyira 
tisztelnek, a kormánynak, csak annyi a valóságos és törvényes hatalma, amennyit Isten földi 
helytartója ráruházott.

– Szent életmóddal és engedelmességgel legyenek méltók a pápa jóságára, legyenek pálca 
az ő kezében – oktatta őket –, s fényes állásba kerülnek, ahol majd ellenőrzés nélkül paran-
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csolhatnak, örökös állást kapnak, amelyben jövedelmük egyharmadát a kormány fizeti, két-
harmadát pedig a hívek, akiket maguk irányítanak prédikációikkal.

Amikor előadását befejezte, Castanède megállt az udvaron, a növendékek körülvették, 
s ő tovább beszélt:

– A plébánosról igazán elmondhatjuk: annyit ér az állása, amennyit ő maga! Én magam 
ismertem olyan hegyvidéki parókiát, ahol a mellékkereset lényegesen nagyobb volt, mint sok 
városi plébánián. Bőviben voltak a pénznek, a kövér kappanoknak, a tojásnak, friss vajnak és 
ezer más jónak! És ott a plébános igazán az első ember, tisztelik, meghívják minden jó ebédre!

Alig ment fel Castanède a szobájába, a szeminaristák kisebb csoportokra váltak. Julien se-
hová sem tartozott, magára hagyták, mint egy rühes birkát. Látta, hogy egy-egy csoportban a 
fiúk pénzdarabokat dobnak fel, s aki ráhibázott a fejre vagy az írásra, arra rögtön rámondták: 
hamarosan remek jövedelmű parókiája lesz!

Azután különböző érdekes történetek következtek. Egy fiatal pap, akit alig egy éve szentel-
tek fel, házinyulat ajándékozott egy öreg plébános szolgálójának, s azonnal az öreg helyettese 
lett, majd néhány hónap múlva, amikor a plébános meghalt, megkapta a jó parókiát. Egy 
másiknak úgy sikerült egyik gazdag városunk parókiájára jelöltetnie magát, hogy az öreg, 
paralitikus9 plébános minden ebédjén részt vett, és ügyesen darabolta a csirkét.

A szeminaristák is, mint bármely pályán a fiatalok, túlbecsülték azokat a hatásosnak tetsző 
fogásokat, amik állandóan foglalkoztatták képzeletüket.

„Közéjük kell keverednem” – gondolta Julien. Amikor nem kolbászról és nem a jó plé-
bániákról folyt a szó, akkor az egyháztudomány világi alkalmazását tárgyalták; püspökök és 
prefektusok, polgármesterek és plébánosok viszályait. Julien kezdett megismerni egy második 
istent, aki félelmesebb és hatalmasabb, mint az első; ez a második isten a pápa volt. Azt be-
szélték, de csak halkan és olyankor, amikor biztosan tudták, hogy Pirard abbé nem hallhatja 
őket: Franciaország prefektusait és polgármestereit csak azért nem nevezi ki a pápa, mert ezzel 
a francia királyt bízta meg, az egyház elsőszülött fiát.

Julien valamikor elolvasta de Maistre-nek a pápáról szóló könyvét – most elhatározta, hogy 
értékesíti tájékozottságát. Ámulatba ejtette társait, de ez megint csak baj volt. Nem tetszett 
nekik, hogy saját véleményüket jobban fogalmazza meg. Chélan abbé vigyázatlanul nevelte 
Julient; éppen olyan vigyázatlan volt vele, mint saját magával szemben. Arra tanította, hogy 
helyesen gondolkodjék, és utasítsa vissza az üres szavakat, de elfelejtette felvilágosítani: a kö-
zönséges emberek ezt a szokást bűnnek tekintik; a szabatos gondolkodás sérti őket.

Julien tehát ismét hibázott, amikor szabatosan érvelt. Társainak foglalkozniok kellett vele, 
s végre megtalálták azt a szót, amely kifejezte irtózásukat: Luther Márton, így nevezték el. 
„Legelsősorban is a pokoli logikájáért, amire olyan büszke!”

Több szeminarista akadt, akinek arca üdébb volt, mint Juliené, s csinosabb: de Julien 
keze fehér maradt, és nem titkolhatta kényesebb tisztasági igényeit. Ezt sem becsülték sokra 
abban a vigasztalan épületben, ahová a sors vetette. A piszkos parasztfiúk, akikkel együtt élt, 
puhánynak nevezték. Attól félek, hogy az olvasó már unni is fogja hősünk tengernyi baját. 
Például legizmosabb társai elhatározták, hogy rendszeresen verni fogják; erre egy vaskörzővel 
fegyverezte fel magát, és mozdulataival megértette velük, hogy a körzőt használni is fogja. 
Mozdulatokat nem lehetett olyan hatásosan besúgni, mint szavakat.

9    paralitikus: szélütött
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MÁSODIK RÉSZ
Hajnali egy óra

Hatalmas kert volt; 
tökéletes ízléssel tervezték néhány éve. 
Százados fák álltak benne. 
Volt benne valami falusias.

Massinger

Amikor az óra tizenegyet ütött, Fouquénak kezdett levelet írni. Visszavonta rendelkezéseit. 
A kulcsot hangosan megforgatta, mintha bezárkóznék. Lábujjhegyen körútra indult, tudni 
akarta, mi történik a palotában, főként a negyedik emeleten, ahol a cselédség lakott. Sehol 
semmi rendkívüli. A márkiné egyik szobalánya estélyt adott, az inasok vidáman itták a pun-
csot. „Akik így mulatoznak, azok nem vehetnek részt az éjszakai vállalkozásban! – gondolta 
Julien. – Nem, nem, akkor komolyabbak volnának!”

Végül a kert egyik sötét zugába húzódott. „Ha azt akarják, hogy a házbeli cselédek ne 
lássanak meg semmit, akkor a kert falán kell bemászniok azoknak, akiket megbíztak az én 
elfogatásommal. Ha Croisenois hidegvérűen intézi az ügyet, csak azt határozhatja, hogy 
mielőtt még a szobába lépnék, rajtam ütnek… így kevésbé kompromittálja a fiatal lányt, 
akit feleségül akar venni!” Akár a katonák, pontosan átkutatta a terepet. „A becsületemről 
van szó! – gondolta. – Ha most valamit elmulasztok, nem mentegethetem magam később:  
erre nem gondoltam!”

Kétségbeejtőn világos volt. Tizenegy óra tájt felkelt a hold, fél egykor teljesen megvilágí-
totta a palota kerti homlokzatát.

„Ez a lány megőrült! – mondogatta magában Julien. – Megőrült!” Amikor az óra egyet 
ütött, Norbert gróf ablakai még világítottak. Julien még soha nem félt ennyire; kalandjából 
csak a veszélyt érezte, egyáltalában nem volt boldog.

Fogta az óriási létrát, várt öt percet, hátha a lány valamiképpen még lefújja az egészet; 
majd egy óra öt perckor Mathilde ablakához támasztotta a létrát. Csendesen mászott felfelé, 
pisztolya a kezében; csodálkozott, hogy nem támadják meg. Amikor felért, az ablak zajtalanul 
kinyílt.

– Végre itt van! – szólt rá Mathilde felindultan. – Már egy órája figyelem.
Julien nagyon zavart lett, nem tudta, hogyan viselkedjék, dobbanásnyi szerelmet sem ér-

zett. Zavarában azt hitte, merésznek kell lennie, s megkísérelte, hogy átölelje a lányt.
– Ugyan, kérem! – lökte el magától Mathilde.
Julien csak örült a visszautasításnak, sietve körülnézett: a hold olyan fényesen sütött, hogy 

a szobában mély, fekete árnyékok támadtak. „Itt könnyen elbújhattak, anélkül hogy észre-
venném őket!” – gondolta.

– Mi van a zsebében? – kérdezte Mathilde boldogan, hogy valamit kérdezhet.
Rettenetesen szenvedett; egy jó családból való fiatal lány természetes érzései, a tartózkodás 

és a félénkség most elhatalmasodtak rajta, s gyötörni kezdték.
– Különféle fegyverek és pisztolyok! – mondta Julien, hasonló boldogsággal, hogy felelhet 

valamit.
– Le kell fektetnie a létrát! – jegyezte meg Mathilde.
– Nagyon nagy. Betörheti a szalon ablakait vagy a félemeletieket!
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– Semmit sem fog betörni! – A lány hasztalan próbált elfogulatlan hangon felelgetni. – 
Azt  hiszem, ha kötelet erősít a legfelső fokra, könnyen eleresztheti. Mindig tartok a szobám-
ban kötelet.

„És ez a lány szerelmes? – hökkent meg Julien. – Azt meri mondani, hogy szeret en-
gem? Milyen hidegvérű, milyen okosan körültekintő! Hát most megtudtam, hogy nem 
győztem le de Croisenois-t, ahogy eddig ostobán hittem; egyszerűen csak a helyébe léptem. 
Különben, nem fontos! Én talán szeretem őt? És mégis győztem, mert ez a Croisenois 
nagyon fog bosszankodni, hogy utódja akadt, és még jobban bosszantja majd, hogy ez az 
utód én vagyok! Milyen fennhéjázón nézett rám tegnap este a Tortoni-kávéházban; úgy tett, 
mintha nem ismert volna meg! És azután milyen rosszkedvűen biccentett, amikor már nem 
kerülhette el!”

Julien odacsomózta a kötelet, majd mélyen kihajolt az ablakon, s vigyázva leeresztette a 
létrát, hogy ne érje az üvegtáblákat. „Ez az a pillanat, amikor megölhetnek, ha a szobában 
valaki elbújt.” De a csendet nem törte meg semmi.

A létra a földre ért – Juliennek sikerült a fal mentén húzódó keskeny virágágy dísznövényei 
közé fektetnie.

– Mit szól majd anyám, ha reggel szép virágait összetörve találja… – szólalt meg Mathilde. 
– A kötelet is dobja le! – tette hozzá feltűnő nyugalommal. – Ha meglátnák az ablakomban, 
nem tudnám megmagyarázni…

– Hát én? Én hogy megyek el? – kérdezte Julien vidáman, megjátszott idegenszerű kiejtés-
sel. (Az egyik szobalány San Domingó szigetén született.)

– Maga? Maga az ajtón megy ki! – felelte Mathilde, és ez az ötlet nagyon megtetszett neki.
„Ez a fiú igazán megérdemli, hogy szeressem!” – gondolta.
Julien a kötelet is leeresztette a kertbe; a lány megszorította a karját. Julien azt hitte, az el-

lenségei ragadják meg, hirtelen megperdült, és kirántotta tőrét. Mintha egy ablakot nyitottak 
volna valahol, Mathilde legalábbis úgy hallotta. Mozdulatlanul álltak, lélegzeni sem mertek. 
A hold teljesen megvilágította őket. A zaj nem ismétlődött, megnyugodtak.

Most ismét rájuk tört a zavar: mindketten nagyon félszegek voltak. Julien megnézte az 
ajtót, zárva volt: az ágy alá is vetett volna egy pillantást, de ezt mégsem tette; pedig itt is elbúj-
tathattak egy-két inast. Nehogy később szemrehányást tegyen magának vigyázatlanságáért, 
később mégis lehajolt.

Mathilde bátorsága is eloszlott, szorongás fogta el, megrémült helyzetétől.
– Mit tett a leveleimmel? – kérdezte végül.
„Most aztán elképeszthetném ezeket az urakat, ha hallgatódznak, és elkerülhetném a vere-

kedést is!” – gondolta Julien.
– Az elsőt egy nagy protestáns bibliába dugtam, és tegnap este a postakocsi elvitte jó mesz-

szire!
Tisztán tagolta a szavakat, bőven részletezte mondanivalóját, hogy azok is megérthessék, 

akik esetleg a két nagy mahagóni szekrénybe bújtak; oda még nem mert benézni.
– A másik kettőt postára adtam, ugyanoda kerülnek, ahova az első.
– Az istenért! De hát miért kellett ennyire óvatosnak lenni? – kérdezte Mathilde elámulva.
„Miért hazudjam?” – gondolta Julien, és bevallotta, hogy mire gyanakodott.
– Hát azért voltak olyan hidegek a leveleid! – kiáltotta Mathilde, és hangjában több volt 

a vad öröm, mint a gyöngédség.
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Julien nem hallotta meg ezt az árnyalatot. A tegezés szinte elkábította, gyanakvását min-
denesetre szétfújta; most már felbátorodva ölelte át a szép lányt, akit annyira tisztelt. Mathilde 
erőtlenebbül tolta el magától.

Mint valamikor Besançonban, Binet Amandánál, most is remek emlékezőtehetsége segí-
tette: az Új Heloïse szép mondatait kezdte szavalni.

– Igazi férfi vagy! – mondta a lány, de alig hallotta, hogy miről beszél a fiú. – Bevallom, 
próbára akartam tenni a bátorságodat. Gyanakodtál, s mégis feljöttél: még vakmerőbb vagy, 
mint gondoltam!

Mathilde-nak erőltetnie kellett a tegezést; nyilvánvalóan jobban ügyelt a szokatlan beszéd-
módra, mint arra, amit mond. A gyöngédség melegétől megfosztott tegezés semmilyen örö-
met nem adott Juliennek sem, csak csodálkozott, hogy nem boldog; az eszét kellett segít ségül 
hívnia, hogy mégis boldognak érezze magát. Az a büszke lány becsülte őt, aki senkit nem 
dicsért meg fenntartás nélkül!… Ezzel az okoskodással eljutott a hiúság boldogságához.

Nem, nem érezte a teljes gyönyörűséget, amit néha de Rênalné mellett. Ezek az első pillanatok 
nem érintették meg semmilyen melegséggel. Csak nagyravágyását dobbantotta meg a diadal, és 
Julien mindenekelőtt nagyravágyó volt. Ismét vetélytársairól kezdett beszélni, és arról, hogyan 
védekezett volna ellenük. Amíg beszélt, arra gondolt, hogyan használja ki diadalát.

Mathilde zavart maradt; elkövetett valamit, s ez mintha megbénította volna; örült, hogy 
van miről beszélniök. Most arról tanácskoztak, hogyan találkozhatnának legközelebb. Julien 
elégedetten élvezte, milyen okos és bátor dolgokat mond. Jó szemű emberek vették őket kö-
rül, a kis Tanbeau biztosan kém, de ők ketten sem éppen ügyetlenek.

– A könyvtárban találkozhatnánk legkönnyebben – ajánlotta a fiú. – Ott mindig megbe-
szélhetjük a tennivalókat. De tulajdonképpen én szabadon járhatok az egész palotában, talán 
még a márkiné szobájában is, anélkül hogy gyanakodnának rám…

Mathilde-hoz csak a márkiné szobáján keresztül lehetett bejutni. De ha Mathilde-nak 
jobban tetszik az, hogy mindig létrán érkezzék hozzá, ő készséges örömmel vállalja ezt a kis 
veszélyt.

Míg a fiatalember szavait hallgatta, Mathilde-ot sértette a diadalmas arckifejezés. „Tehát 
máris fölém kerekedett!” – mondta magában. És lelkiismerete megmozdult. Józansága hirte-
len megborzadt a rettenetes őrültségtől, amit elkövetett. Legszívesebben rögtön megölte vol-
na magát és Julient is. Amikor pedig erős akarattal egy-egy percre elhallgattatta lelkiismeretét, 
a félelem és a megsértett szemérmesség kerítette hatalmába. Nem sejtette, milyen szörnyű ez 
az érzés.

„Mégis beszélgetnem kell vele – gondolta végül. – Úgy illik, hogy az ember beszélget a sze-
retőjével.” És ekkor kötelességtudóan és gyöngéden (de inkább a szavai voltak gyöngédek, 
és nem a hangja) elmondta, milyen elhatározások érlelődtek benne az utolsó napokban.

Azt határozta, ha Julien elég bátor lesz, és a kertészlétrán feljön hozzá, ahogy ő előírta: 
a szeretője lesz! Hidegebben és udvariasabban nem közölhették volna ezt a gyöngéd vallo-
mást. Találkájuk idáig egészen dermedt volt, s mindenkit csak kiábrándított volna a szere-
lemből. Kemény erkölcsi lecke egy oktalan, fiatal lánynak! Hát érdemes ilyen pillanatokért 
tönkretenni az életünket?

Hosszas vívódását a felületes megfigyelő gyűlöletnek is érezhette volna; az ösztönös női sze-
mérmességet még az ilyen erős akaratú lány is csak nehezen győzheti le – de Mathilde végül 
is kellemes szeretőnek bizonyult.
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Valljuk meg őszintén: lázuk kissé eltökélt volt. Inkább csak mímelték a szenvedélyes sze-
relmet, s nem érezték.

Mathilde azt hitte: mindez a kötelessége; mindkettőjükért teszi. „Szegény fiú! – gondolta. 
– Elragadóan bátor volt… Boldoggá kell tennem, különben jellemtelen vagyok!” De ő maga 
azt érezte, hogy a kegyetlen, szorongató kényszerűséget halálig tartó boldogtalansággal fizeti 
meg. Rettenetes erőszakot követett el magán, de tökéletesen uralkodott szavain.

Egyetlen panasz, egyetlen szemrehányás nem rontotta meg ezt az éjszakát; Julien inkább 
különösnek, mint boldogítónak érezte. „Istenem, milyen különbség! Az az utolsó verrières-i 
nap! A csiszolt párizsi modor megoldotta a titkot: mindent el tud rontani, még a szerelmet 
is!” Sértőn igazságtalan volt.

Mindezt már az egyik nagy mahagóni szekrényben állva gondolta: az első reggeli mozgo-
lódásra bújt ide, a zaj a szomszéd szobából, a márkiné lakosztálya felől hatolt feléjük. 
Ma thilde később elkísérte anyját a misére, a takarítólányok hamarosan kimentek a szobából, 
és Ju lien észrevétlenül kisurrant, mielőtt a lányok visszatérhettek volna, hogy munkájukat 
befejezzék.

Lovára vetette magát, és a Párizs környéki erdők egészen elhagyott útjait kereste. Alig 
érzett boldogságot, inkább csodálkozott: az öröm, mely időről időre mégis elfogta, a fiatal 
hadnagyéra emlékeztetett, akit valamilyen hőstettért tábornoka egyszerre ezredessé léptetett 
elő; úgy érezte, félelmetesen magasra jutott. Mindaz, ami tegnap még felette állt, most vele 
egy szintre került vagy mélyen alatta volt. A fiatalember boldogsága annál nagyobb lett, minél 
messzebbre lovagolt be az erdőbe. Bármilyen különösen hangzik, mégsem érzett meghatott-
ságot, mert Mathilde viselkedése elárulta, hogy csak kötelességet teljesít.

A lánynak semmi váratlant nem hozott az éjszaka, csak a boldogtalanságot és a szégyent; 
ezzel találkozott a regények nagy érzései helyett.

„Csalódtam volna? Nem vagyok szerelmes?” – tűnődött.

Meg kell félemlíteni!
Ez hát civilizációnk
nagyszerű csodája!
A szerelmet egészen
mindennapivá tették!

Barnave

Julien rohant a márkiné páholyába. Legelőször Mathilde könnyes szemét látta meg; nyíltan 
sírt. Csak jelentéktelen személyek voltak körülötte, az a barátnő, aki a páholyt kölcsönözte, 
s az ő ismerősei. Mathilde megragadta Julien kezét; mintha teljesen megfeledkezett volna 
magáról. A könnyektől szinte elfulladva csak ezt az egy szót ismételgette: biztosíték!

„Nem szabad megszólalnom! – gondolta Julien megindultan; kezével eltakarta szemét, 
mintha a csillár vakítaná, amely bevilágított a harmadik emeleti páholysorba. – Ha beszélni 
kezdek, észreveszi megrendültségemet, a hangom elárul, mindent elveszíthetek!”

Még nagyobb harcot vívott magával, mint reggel; azóta átjárta az elérzékenyülés. Attól is 
félt, hogy megsérti a lány kevélységét. Részeg volt a szerelemtől és a gyönyörűségtől, de elha-
tározta, hogy hallgatni fog!
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Szerintem hősünk egyik szép jellemvonását ismerjük most meg; aki így tud uralkodni 
magán, magasra juthat, si fata sinant.10

Mathilde ragaszkodott hozzá, hogy Julient magukkal vigyék a kocsijukban. Szerencsére 
zuhogott az eső. A márkiné úgy ültette le a fiút, hogy szembekerült vele, szünet nélkül beszélt 
hozzá, s nem hagyta, hogy Julien egy szót is mondjon Mathilde-nak. Mintha csak ő őrködött 
volna a fiú boldogságán; és Julien most, amikor már nem kellett félnie, hogy mindent elront-
hat, átengedte magát féktelen boldogságának.

Eláruljam-e: amint szobájába ért, térdre borult, és összecsókolta a Korasofftól kapott le-
veleket!

„Drága barátom! Mennyivel tartozom neked!” – kiáltotta felindultan.
Lassan mégis megnyugodott. Olyan hadvezérnek érezte magát, aki a nagy ütközetet félig 

megnyerte. „Fölényben vagyok – gondolta –, de mi lesz holnap? Egyetlen perc, s minden 
odavész!”

Szenvedélyesen felütötte a Szent Ilona-i Napló-t, s kényszerítette magát, hogy két hosszú 
órán át csak olvasson; csak a szeme olvasott – mindegy! Ráparancsolt magára, hogy folytassa! 
S amíg olvasott, felizgatott szíve és agya tudtán kívül dolgozott. „Egészen másképpen szeret, 
mint de Rênalné. Egészen másképpen…” – gondolta, de nem jutott tovább.

„Meg kell félemlítenem! – kiáltotta hirtelen, és a könyvet a földre dobta. – Az ellenség csak 
addig engedelmeskedik, amíg félelemben tartom; ha ez sikerül, nem mer megvetni!”

Az örömtől részegen járkált kis szobájában. Valljuk be, inkább a hiúság, mint a szerelem 
tette ilyen boldoggá.

„Meg kell félemlítenem! – ismételgette büszkén. – De Rênalné legboldogabb pillanataiban 
is kételkedett: szeretem-e annyira, mint ő? Most egy lázadó szellemet igáztam le, tehát valóban 
le kell igáznom!”

Tudta, hogy Mathilde másnap már reggel nyolckor ott lesz a könyvtárban, ő csak kilenc 
órakor jelent meg, lángolt a szerelemtől, de fékezni tudta magát. Szinte pillanatonként intette 
magát: „Ébren kell tartanom benne a kétséget, hogy szeretem-e. Kiváltságos lény, mindenki 
hízeleg neki, nagyon könnyen elbízza magát!”

Mathilde sápadt volt, nyugodtan ült a pamlagon, de látszott, hogy mozdulni sem tud. 
A fiú felé nyújtotta kezét.

– Megbántottalak, elismerem. Joggal haragszol rám.
Julien nem várta ezt az egyszerű hangot. Majdnem elárulta magát.
– Biztosítékot kértél! – folytatta a lány rövidebb szünet után, mialatt abban reménykedett, 

hogy Julien kezd beszélni. – Igazad volt. Szöktess meg, utazzunk Londonba!… Örökre tönk-
reteszem magam, elvesztem a becsületemet…

Volt annyi ereje, hogy kihúzza kezét Julienéből, s eltakarta a szemét. Feltámadt benne 
a tartózkodás és a szemérem.

– Becsteleníts meg! – mondta halkan. – Ez a biztosíték!
„Tegnap boldog voltam, mert szigorú tudtam lenni saját magammal!” – gondolta Julien. 

Hallgatott, majd elég erős lett, s hidegen ezt felelte:
– És ha elutazunk Londonba, s ha elvesztette becsületét, hogy a maga szavait ismételjem, ki 

biztosít róla, hogy szeretni fog? Hogy már a postakocsiban nem érzi terhesnek a jelenlétemet? 

10    Si fata sinant: Ha minden a sors.
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Nem vagyok szörnyeteg; ha tönkreteszem magát az emberek előtt, ez még nem tesz boldo-
gabbá! Nem a maga társadalmi helyzete az akadály; sajnos, a jelleme! Megígérheti-e saját 
magának is, hogy egy hétig szeretni fog?

„Ó, ha egy hétig, csak egy hétig szeretne – gondolta Julien –, meghalnék a boldogságtól. 
Mit bánom a jövőt, odadobnám az életemet! És ha akarom, akár rögtön belemerülhetek ebbe 
az isteni boldogságba – csak tőlem függ!”

Mathilde látta, hogy elgondolkozik.
– Hát egészen méltatlan vagyok hozzád? – fogta meg a kezét.
Julien átölelte, de a kötelesség máris hidegen összeszorította a szívét. „Ha látja, hogy meny-

nyire szeretem, rögtön elveszítem!” És mielőtt lefejtette volna magáról a lány karját, arca már 
ismét férfias és fölényes volt.

Ezen a napon és a következőkön el tudta titkolni mértéktelen boldogságát, néha még azt 
is megtagadta önmagától, hogy átölelje. Máskor viszont a szerelem önkívülete elvetette a 
józanság tanácsait.

Lonccal befuttatott lugas állt a kertben, itt tartották a létrát; Julien azelőtt mindig idehú-
zódott, hogy a távolból figyelhesse Mathilde ablakát, és itt kesergett a lány változásain. Hatal-
mas tölgy terebélyesedett a közelben, törzse elrejtette a leleplező pillantások elől.

Ahogy most Mathilde-dal ugyanezen a helyen járt, oly erővel támadt fel benne régi gyöt-
rődése, hogy az elmúlt kétségbeesés és a mostani boldogság ellentéte szinte megrendítette; 
könny tódult a szemébe, és megcsókolta kedvese kezét.

– Itt éltem és magára gondoltam… Innen néztem az ablakát… Órákig vártam a szerencsés 
pillanatra, hogy látni fogom a kezét, amint kinyitja a zsalut…

Egészen gyenge lett. Elmúlt boldogtalanságáról beszélt, egészen őszintén, nem vegyült bele 
semmiféle tudatos számítás. Időnként közbevetett egy-egy rövid felkiáltást, így árulta el bol-
dogságát, amely felváltotta a régi kínt.

„Istenem! Mit csinálok? – riadt fel hirtelen Julien. – Szakadékba rohanok!”
Megrémült, s Mathilde szemében máris tűnni látta a szerelmet! Képzelődés volt, de Julien 

arca azonnal megváltozott, halálos sápadtság ömlött el rajta. Tekintete egy pillanatra elborult, 
s az őszinte, áradó szerelmet valamiféle gonosz kevélység törölte el.

– Mi történt, drágám? – kérdezte Mathilde gyöngéden és nyugtalanul.
– Hazudtam! – mondta Julien rosszkedvűen. – Hazudtam, s ezért haragszom magamra! 

Pedig jobban becsülöm, semhogy hazudjak magának!… Maga szeret, ragaszkodik hozzám, 
s nekem nincs szükségem arra, hogy hazug szavakkal meghódítsam magát!

– Istenem! Hát minden csak hazugság volt, amivel néhány percig boldoggá tett?
– Szégyellem magam, kedvesem! Egy asszonynak mondtam el valamikor ezt a mesét, egy 

asszonynak, aki szeretett, és én untam őt… Rossz szokásom, s inkább bevallom magának; 
bocsásson meg!

A lány keserűen sírni kezdett.
Julien folytatta:
– Megtörténik, hogy néha valamilyen apróság megzavar, mélyen elgondolkozom, s ilyen-

kor az az átkozott, gyűlöletes emlékezőtehetségem siet a segítségemre… és én visszaélek vele!
– Akaratlanul is olyasmit tettem, ami nem tetszett magának? – kérdezte Mathilde lefegy-

verző tisztasággal.
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– Emlékszem, hogy egyszer errefelé sétáltak, s maga itt a lugas mellett virágot szakított… 
De Luz elvette magától, s maga nála is hagyta. Itt álltam, két lépésnyire…

– De Luz? Lehetetlen! – felelte Mathilde régi, büszke hangján. – Nem szokásom!
– Pedig láttam! – kiáltotta Julien.
– Akkor hát mégis megtettem – mondta a lány, s szomorúan lesütötte szemét.
Egészen határozottan tudta, hogy hónapok óta nem engedett meg ilyesmit de Luznek.
Julien elmondhatatlan gyöngédséggel nézte: „Éppen úgy szeret – gondolta –, változatlanul!”
Este Mathilde nevetve ugratta, hogy de Fervaques-né tetszik neki! „A polgár megszeret egy 

parvenüt.11 Minden női szívet megbolondíthatsz, drágám, de ezeket soha! Valóságos dandy 
lettél mellette!” – s beletúrt hajába.

Azok alatt a hónapok alatt, amíg azt hitte, hogy Mathilde megveti, Julien Párizs legjobban 
öltözködő férfiainak sorába került. Sőt különb is lett náluk: ha öltözékével elkészült, többé 
nem foglalkozott vele.

Valami bántotta Mathilde-ot: Julien tovább másolta és küldözgette az orosz leveleket a 
marsallnénak.

A vihar
Istenem, tégy középszerűvé!

Mirabeau

Magába merült; alig viszonozta Mathilde nyugtalan gyöngédségét. Szótlan és komor maradt. 
A lány még soha nem látta ilyen férfiasnak, ilyen szeretnivalónak. Rettegett, hogy Julien – 
érzékeny gőgjében – éppen most borít fel mindent.

Majdnem minden reggel látta Pirard abbét, amikor megérkezett a palotába. Vajon az abbé-
tól nem tudhatta-e meg valamiképpen, mit tervez az apja? Vagy talán maga a márki írt neki 
levelet egyik szeszélyes pillanatában?… Olyan boldognak kellene most lenniök! És Julien 
olyan komor! Mi a titka? Nem merte megkérdezni…

Nem merte… ő, Mathilde! Ettől a pillanattól kezdve Julien iránti szerelmébe valamiféle 
bizonytalanság vegyült: az előreláthatatlan, a rettegés! Ez a kemény lány most mindent meg-
ismert a szerelemből, amit Párizs legnagyobb kultúrájában nevelt fiatal nő csak érzékelhet!

Julien másnap korán reggel megérkezett Pirard abbé plébániájára. Hamarosan egy rozoga 
postakocsi állított be az udvarra, a szomszéd állomáson bérelték, lovastul.

– Az ilyen kocsi már nem való magának!… – morogta Pirard abbé szigorúan s rosszked-
vűen.

– De La Mole márki húszezer frankot küldött, tessék, vegye át! Azt kívánja, hogy még 
ebben az évben költse el, de lehetőleg ne tegye ízléstelenül. („Ilyen nagy összeget odadobni 
egy fiatalembernek!… Maga a bűnre vezető alkalom!” – meditált az abbé.) A márki még 
azt is üzeni: „Julien de La Vernaye úr ezt az összeget az apjától kapta, akit feleslegesnek tart 
megnevezni. De La Vernaye úr talán illendőnek fogja találni, hogy megajándékozza az öreg 
Sorelt, a verrières-i ácsot, aki gyerekkorában gondját viselte…” Ezt a feladatot magamra vál-
lalhatom – tette hozzá az abbé. – Végre rávettem de La Mole márkit, hogy egyezzék ki de 

11     parvenü (francia: ’újonnan jött’): előkelősködő, felkapaszkodott, nagyképű, nyegle, újgazdag, akit a „szüle-
tett” előkelők lenéznek, mert modorukat és viselkedésüket sikertelenül utánozza
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Frilairrel, azzal a jezsuitával! Túl erős ellenfél! Megegyezésünk titkos pontja, hogy ez az ember, 
aki Besançont irányítja, feltétlenül ismerje el a maga előkelő származását!

Julient elragadta a kitörő öröm, átölelte az abbét – végre valaki lett!
– Szégyellje magát! – lökte vissza Pirard. – Miféle világi hiúság ez?… Az öreg Sorelnek és 

fiainak különben ötszáz-ötszáz frank évjáradékot ajánlok fel, a magam nevében adom; mind-
addig, amíg megérdemlik.

Julien ismét merev és gőgös lett. Köszönetet mondott az abbénak, de csak általánosságokat 
felelt, semmire nem kötelezte magát. „És hátha valóban törvénytelen fia vagyok valamelyik 
arisztokratának, akit a zsarnok Napóleon a hegyekbe száműzött?” Egyre valószínűbbnek érez-
te… „Mennyire gyűlöltem apámat, de ha Sorel nem az apám – nem vagyok szörnyeteg!”

Monológja után néhány nappal a 15. huszárezred, a hadsereg legfényesebb ezrede, dísz-
rendben felállott Strasbourg gyakorlóterén. De La Vernaye lovag remek elzászi lovon ült, 
hatezer frankjába került! Hadnaggyá nevezték ki (alhadnagyként olyan ezred állományában 
szerepelt, amelyről azt sem tudta, merre állomásozik).

Szenvtelen arcával, szigorú, szinte gonosz tekintetével, sápadtságával, rendíthetetlen nyu-
galmával rögtön valamelyes tekintélyt biztosított magának. Kevéssel utóbb kiderült, hogy 
udvariassága tökéletes és mértéktartó, jól tud bánni a pisztollyal s általában minden fegyver-
rel, ügyességével nem kérkedik – senki nem mert hangosan tréfálkozni a rovására. Öt-hatnapi 
ingadozás után az ezred melléje állt. „Ebben a fiatalemberben minden megvan – állapították 
meg a gúnyolódni szerető, öregebb tisztek –, csak éppen a fiatalság hiányzik belőle.”

Julien Strasbourg-ból levelet írt Chélan abbénak, Verrières nyugalmazott plébánosának, 
aki már aggastyán volt.

Bizonyára örömmel értesült azokról az eseményekről, melyek családomat arra bírták, hogy gaz-
daggá tegyenek. Soraimhoz ötszáz frankot mellékelek: arra kérem, hogy ossza szét csendben azok 
között, akik ma olyan szerencsétlenek és szegények, amilyen én voltam valamikor, s akiket ön 
bizonyára éppen úgy támogat, mint akkoriban engem; a nevemet felesleges megemlítenie…

Julient a nagyravágyás részegítette meg, s nem a hiúság; de azért gondosan ügyelt a külsősé-
gekre is. Lovai, ruhái, szolgáinak ruhái, mindene olyan kifogástalan volt, hogy a legfényesebb 
angol főúr is vállalhatta volna. A szeszély és a szerencse két napja tette hadnaggyá, s ő már-
is azt számítgatta, ha harmincéves korában tábornok akar lenni (a nagy hadvezérek ebben 
a korban már mind azok voltak), neki most huszonhárom évesen többnek kell lennie, mint 
hadnagynak… Csak a dicsőségre és a fiára gondolt!

A legféktelenebb becsvágy lángolásában lepte meg a de La Mole-palota egyik fiatal inasa, 
aki futárként érkezett hozzá.

Minden elveszett! – írta Mathilde. – Rögtön gyere hozzám, dobj oda mindent, szökj, ha kell! 
Amint megérkeztél, bérkocsiban várj rám a kert kiskapuja mellett. Majd kiszököm hozzád, s ta-
lán bevezethetlek a kertbe. Minden elveszett, félek, nincs segítség! Számíts rám, hű és erős leszek a 
szerencsétlenségben! Szeretlek!

Julien néhány perc múlva szabadságot kapott az ezredestől, és lóhalálában vágtatott ki 
Strasbourg-ból; de kínzó, rettenetes nyugtalansága Metz után leszállította lováról. Postakocsi-
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ba vágta magát; szinte valószínűtlenül gyorsan ért a megjelölt helyre a de La Mole-palota kis 
kerti kapuja elé. A kapu kinyílt, és a következő pillanatban Mathilde mindenről elfeledkezve 
ráborult. Szerencsére még csak hajnali öt óra volt; az utca teljesen elhagyott.

– Minden elveszett! Apám elmenekült a könnyeim elől, csütörtökön éjjel elutazott. Hová? 
Senki nem tudja! Itt a levele, olvasd! – És Juliennel együtt beszállt a kocsiba.

Mindent megbocsátottam volna, csak azt a ravaszkodást nem, hogy a vagyonodért csábítsanak 
el! Szerencsétlen lány, ez a lesújtó igazság! Becsületemre megfogadom: soha nem egyezem bele, hogy 
ennek az embernek a felesége légy! Tízezer livre évjáradékot biztosítok neki, ha rögtön elhagyja 
Franciaországot, még jobb, ha Amerikába megy… Olvasd el a levelet, amit válaszként kaptam 
érdeklődésemre. A pimasz! Még ő maga ajánlotta, hogy írjak de Rênalnénak!… Egyetlen sorodat 
sem olvasom el, ha erről az emberről írsz. Irtózom Párizstól és tőled! Megparancsolom, hogy titkold 
a leggondosabban, ami bekövetkezik! Őszintén szakíts ezzel a hitvány emberrel, és újra megta-
lálod apádat…

– Hol van de Rênalné levele? – kérdezte hidegen Julien.
– Tessék… Nem akartam megmutatni, amíg nem beszélek veled!

A vallás és az erkölcs szentsége kötelez arra, hogy megtegyem a kínos lépést! Ez a tévedhetetlen 
törvény parancsolja, hogy ártsak egy felebarátomnak; de csak azért teszem, hogy elkerüljük a 
még nagyobb bajt. Fájdalmamat elnyomja a kötelességtudat. Sajnos, uram, az a személy, akiről 
a nyers igazságot kívánja tudni, elég sokáig rajtakaphatatlannak, sőt, becsületesnek látszott. Az 
emberek azt hitték: helyesen teszik, ha titkolják és leplezik ön előtt az igazság egy részét, a józan 
ész és a vallás egyképpen ezt kívánta. De az a személy, akit ön ismerni kíván, valójában bűnös. 
Kárhozottabb, mint amennyire el tudom mondani! Szegényen és mohón, tökéletes képmutatással, 
egy szerencsétlen asszony elcsábításával akart elhelyezkedni: valamivé lenni. Kínos kötelességem 
hozzátenni: azt hiszem, J… úr nem ismer semmiféle isteni törvényt! Őszinte meggyőződésem, hogy 
boldogulásának egyszerű titka: ha bejut valahová, igyekszik elcsábítani azt a nőt, aki legjobban 
segítheti. Regényes szólamokkal és megjátszott önzetlenséggel arra tör, az legfőbb és egyetlen célja, 
hogy a ház urát és vagyonát hatalmába kerítse. Romlás és sírig tartó bánat marad a nyomában…

A hosszú, könnyektől foltos levelet kétségtelenül de Rênalné írta; sőt még olvashatóbb volt 
az írása, mint máskor.

– Megértem apádat! – nézett fel Julien, amikor végigolvasta a levelet. – Igazságos volt, 
és józan! Melyik apa bízná szeretett lányát ilyen emberre… Isten veled!

Julien kiugrott a bérkocsiból, és postakocsijához rohant, amelyik az utca végén állt. Mat-
hilde, akiről úgy látszik, megfeledkezett, néhány lépést tett utána; de ekkor a kereskedők már 
kiálltak boltjaik ajtajába, mind ismerték őt, mohón figyelték, s ő gyorsan visszatért a kertbe.

Julien Verrières-be utazott. Hajszolt útján írni akart Mathilde-nak, de csak olvashatatlan 
szavakat tudott papírra vetni. Vasárnap reggel érkezett Verrières-be. Felkereste a város pus-
kaművesét, aki elárasztotta szerencsekívánataival.

A kisvárosban mindenki Julien nagy vagyonáról beszélt.
Alig tudta megértetni a puskaművessel, hogy pisztolyokat akar venni. Felszólítására a ke-

reskedő meg is töltötte őket.
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Elhangzott a három ütés: a francia kisvárosokban jól ismerik ezt a hangot, harangozás után 
a mise kezdetét jelzi.

Julien belépett az új verrières-i templomba. A magas ablakokat bíborfüggönyök födték.  
Julien néhány lépésnyire megállt de Rênalné padja mögött. Az asszony elmélyedve imádko-
zott. Nézte az asszonyt, aki valamikor annyira szerette őt, s a karja úgy reszketett, hogy rög-
tön nem tudta megtenni, amire készült. „Nem tudom! – mondta magában. – Nem tudom! 
Gyenge vagyok!”

Ebben a pillanatban úrfelmutatásra csengettek. De Rênalné lehajolt, feje egy pillanatra 
szinte eltűnt vállkendőjének ráncaiban. Julien most nem látta olyan tisztán; rásütötte piszto-
lyát, de elhibázta; másodszor is lőtt, s az asszony lebukott.

Az ítélet12

Vidéken sokáig fognak emlékezni erre a híres perre. A vád-
lott felé forduló érdeklődés egészen az izgalomig fokozó-
dott: bűne megdöbbentő volt, de mégsem visszataszító. 
De még ha az lett volna is… Ez a fiatalember olyan szép 
volt! S  az is elérzékenyítette az embereket, hogy ragyogó 
pályája ilyen hamar szakad meg… „Vajon elítélik?” – 
kérdezgették a nők férfi ismerőseiktől, és elsápadva várták 
a feleletet.

Sainte-Beuve

Végre itt volt az a nap, melytől de Rênalné is, Mathilde is annyira rettegett.
A város szokatlan képe csak fokozta rémületüket: még a józan Fouquét is megremegtette az 

izgalom. Az egész környék Besançonba tódult, hogy ott legyen a főtárgyaláson.
A fogadókban napok óta nem volt üres szoba. A törvényszék elnökét jegyekért ostromol-

ták; a város valamennyi hölgye hallani akarta az ítéletet; az utcákon rikkancsok árulták Julien 
arcképét. Mathilde az utolsó pillanatra tartogatta X. püspök saját kezével írt levelét. Őkegyel-
messége, aki a francia egyházat vezette és a püspökségeket osztogatta, Julien Sorel felmentését 
kérte. Az ítélet előestéjén Mathilde odaadta a levelet a mindenható de Frilairnek.

A lány könnyezve búcsúzott.
Még a püspöki helynök is kilépett diplomatikus tartózkodásából, szinte meghatottan 

mondta:
– Jótállok az esküdtek döntéséért! Tizenketten vizsgálják majd, hogy pártfogoltja elkövet-

te-e a bűnt, s ha igen, előre megfontolt szándékkal követte-e el. Hatan közülük híven szolgál-
nak engem, s tudtukra adtam, hogy püspökségem tőlük függ. Valenod bárót én tettem meg 
Verrières polgármesterévé, s ő tökéletesen rendelkezik két hivatalnokával: de Moirod-val és 

12    Az ítélet: Julien tárgyalásának leírásánál Stendhalra nyilvánvalóan nagy hatással volt egy Lafargue nevű párizsi 
asztalos pere, aki feleségének úri csábítóját megölte, és a halálos ítélet meghozatala előtt, az utolsó szó jogán 
nagyon öntudatosan szólalt fel. Stendhal részt vett a tárgyaláson, utána sietve papírra vetette benyomásait, 
és a nyomdába vitte, ahol éppen Római séták című könyvét nyomtatták, hogy csatolják készülő könyvéhez. 
Ugyanebben az időben találta meg a Berthet-per anyagát, és azzal kapcsolatban kutatásokat is végzett. Erre 
a valós, kettős alapra építette fel készülő regényének vázát.
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de Cholin-nel. Őszintén megmondom: két nagyon kellemetlen ember is bejutott az esküdtek 
közé: szélsőséges liberálisok, de a nagy dolgokban ők is engedelmeskednek nekem; megüzen-
tem nekik: szavazzanak úgy, mint Valenod! Azt is megtudtam, hogy a hatodik esküdt, egy na-
gyon gazdag iparos és fecsegő liberális, titokban szállítani szeretne a hadügyminisztériumnak: 
ez az alak biztosan nem fordul ellenem. Ő is megkapta az üzenetemet: Valenod-t kövesse!

– És milyen ember ez a Valenod? – kérdezte Mathilde szorongva.
– Ha ismerné, nyugodtabb lenne. Pimasz, nagyszájú, arcátlan, erőszakos, az Isten is arra 

teremtette, hogy az ostobákat a markában tartsa. A Restauráció nyomorba taszította, én pre-
fektussá teszem. Ez megtenné, hogy megveri az esküdteket, ha nem úgy szavaznának, aho-
gyan ő akarja.

Mathilde kissé megnyugodott.
Este még Julient próbálta meggyőzni. A fiú elhatározta, hogy nem szólal fel a tárgyaláson, 

nem húzza-nyújtja a kínos jelenetet, melynek végső eredményében nem kételkedett.
– Beszél az ügyvédem, s ez éppen elég! – vetette oda Mathilde-nak. – Még így is túl sokáig 

fognak rám bámulni az ellenségeim! Ezeket a vidékieket izgatta a karrierem, amit magának 
köszönhetek, és higgye el, egy sincs közöttük, aki ne kívánná a halálomat! De meglátja, ami-
kor a vesztőhelyre visznek, mind zokogni fognak!

Mathilde ellentmondott:
– Ó, hát persze… Szeretnék, ha téged megaláznának!… De nem hiszem, hogy kegyet-

lenek!… Itt, Besançonban minden asszonyt meghatott a jelenlétem és a fájdalmam; és a te 
szépséged elvégzi a többit!… Ha csak megszólalsz a bírák előtt, az egész hallgatóság melléd áll!

Amikor másnap kilenckor Julien lejött a toronyból, hogy a törvényszék nagytermébe ve-
zessék, a zsandárok csak nehezen tudták hátraszorítani az udvarban összezsúfolódott kíván-
csiakat. Julien jól aludt, nyugodt volt, s nem érzett mást, csak valamiféle bölcs szánalmat az 
irigy tömeg iránt, mely kegyetlenség nélkül fog tapsolni a halálos ítéletnek.

Őszintén csodálkozott, hogy amikor legalább negyedórára beékelődött közéjük, észre 
kellett vennie: személye inkább gyöngédséget és szánalmat vált ki a közönségből. Egyetlen 
bántó szót sem hallott. „Ezek a vidékiek mégsem olyan gonoszak, mint képzeltem!”

A tárgyalóterembe lépve meglepte a terem építészeti szépsége. A legszebb gót stílus volt, 
a termet sok, gonddal faragott, kis kőoszlop díszítette. Angliában érezte magát.

Hamarosan tíz-tizenöt csinos nő keltette fel figyelmét; három erkélyt foglaltak el a bírák és 
esküdtek felett, éppen szemben a vádlott padjával. Amikor aztán hátrafordult a közönség felé, 
megállapította, hogy a körbefutó karzat is nőkkel van tele; a legtöbbjét fiatalnak és nagyon 
szépnek látta, szemük kíváncsiskodott és ragyogott. A földszintre óriási tömeg tódult be, 
az ajtóknál verekedtek, és az őrök nem tudtak csendet teremteni.

Minden tekintet őt kereste, s amikor meggyőződtek róla, hogy már bent van, és a dobogón 
leül a vádlottak padjára, csodálkozó és rokonszenvező moraj fogadta.

Aznap még húszévesnek sem látszott, ruhája nagyon egyszerű volt, jó szabású; haja, 
homloka kedves; amíg öltözött, maga Mathilde ügyelt rá. Julien rettenetesen sápadt volt.  
Alig ült le, minden oldalról suttogni kezdték:

– Istenem, de fiatal!… Valóságos gyerek!… Sokkal szebb, mint az arcképe!…
– Nézze csak, vádlott! – szólt oda neki a jobbján ülő zsandár. – Látja azt a hat hölgyet az 

erkélyen? (A zsandár a kis kiugró karzatra mutatott, az esküdtek fölött.) – Az ott a prefektus-
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né… Mellette N. márkiné ül, aki nagyon szeretheti magát; hallottam, amikor a vizsgálóbíró-
val beszélt. Azután Derville-né…

– Derville-né? – kiáltotta Julien, és a homloka elvörösödött.
„Amint távozik innét, írni fog de Rênalnénak” – gondolta. Julien nem tudta, hogy de 

Rênalné Besançonba érkezett.
A tanúk kihallgatásával gyorsan végeztek. Alig kezdte meg az ügyész a vádbeszédet, két nő, 

a Juliennel szemben lévő erkélyen, sírni kezdett. „Derville-né nem ilyen meghatott” – gon-
dolta Julien. De észrevette, hogy az asszony erősen elpirult.

Az ügyész dagályosan és nehézkes franciasággal dörgött a barbár merényletről; Julien meg-
figyelte, hogy Derville-né szomszédai hevesen tiltakozva ingatják fejüket. Több esküdt, nyil-
ván a hölgyek ismerősei, felszólt hozzájuk, mintha megnyugtatná őket. „Jó jel!” – gondolta 
Julien is.

Idáig zavartalan megvetéssel nézett mindenkire, aki jelen volt. Az ügyész lapos ékesszólása 
csak növelte undorát. Lassan-lassan azonban oldódott ridegsége: kétségtelenné vált, hogy 
jóakaratú érdeklődés veszi körül.

Ügyvédje rezzenéstelen arca is tetszett neki.
– Csak semmi frázis! – súgta oda, mielőtt az ügyvéd szólásra emelkedett volna.
– A sok Bossuet-tól kapott szólam csak használt magának! – súgta vissza az ügyvéd.
Így is volt; még öt perce sem beszélt az ügyvéd, s minden nő kezébe zsebkendő 

került. Az  ügyvéd, felbátorodva, nagyon kemény dolgokat mondott az esküdteknek. 
Julien megmozdult; attól félt, hogy maga is könnyezni fog. „Istenem! Mit szólnának az 
ellenségeim?…”

Már-már elérzékenyült, amikor szerencséjére elfogta Valenod báró szemtelen tekintetét.
„Lángol a szeme a gazembernek! – gondolta. – Hogy ujjonghat az aljas!… Tettemet már 

ezért a pillanatért is meg kellene átkoznom! Mit fog rólam beszélni de Rênalnénak!…”
Ez a gondolat minden egyebet elnyomott benne. Nemsokára a közönség helyeslő mormo-

gása ismét magához térítette. A védőügyvéd befejezte beszédét. Juliennek felrémlett: most 
meg kell szorítania a kezét! Nagyon gyorsan múlt az idő.

Az ügyvédnek és a vádlottnak frissítőket hoztak. Julien csak most ámult el: egyetlen nő 
sem hagyta el a tárgyalótermet, ebédelni sem mentek.

– Becsületemre, meghalok az éhségtől! – mondta az ügyvéd. – Hát maga?
– Hasonlóképpen! – felelte Julien.
– Nézze csak, a prefektusnénak is most hozták az ebédjét! – mutatott az ügyvéd a kis  

erkélyre. – Bátorság, minden jól megy!
A tárgyalást folytatták.
Amikor az elnök összefoglalta az anyagot, az óra éjfélt ütött. Az elnök megszakította beszé-

dét; a csendben, az általános szorongásban, a toronyóra ütése betöltötte a termet.
„Utolsó napom kezdődik…” – gondolta Julien. Fellángolt benne a kötelességtudat.  

Idáig uralkodott meghatódásán, s kitartott elhatározása mellett, hogy nem szólal fel; de amikor 
az elnök megkérdezte: van-e valami hozzátennivalója, felállt. Derville-né szemét látta maga 
előtt, a lámpafényben úgy látta, hogy ez a szempár nagyon csillog. „Sírna?” – kérdezte magától.

– Esküdt uraim! – kezdte Julien. – Borzadok mások megvetésétől. Azt hittem, hogy a halál 
pillanatában legyőzhetem ezt az érzést!… Most mégis szólanom kell… Nem vagyok olyan 
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szerencsés, hogy az önök osztályához tartozzam… Paraszt vagyok, aki fellázadt hitvány sorsa 
ellen!

Semmiféle kegyelmet nem kérek önöktől! – erősítette a hangját. – Nem remélek semmit, 
meg fogok halni, s méltán halok meg! Egy tiszteletre és hódolatra méltó asszony életére tör-
tem, pedig de Rênalné úgy bánt velem, mint egy anya. Bűnöm rettenetes, előre megfon-
tolt szándékkal követtem el. Megérdemlem a halált, esküdt urak. De ha nem volnék is ilyen 
bűnös, akadnak itt olyanok, akik nem törődnek azzal, ami fiatalságomban szánalmat érdemel, 
bennem szeretnék megbüntetni és örökre megfélemlíteni azokat a fiatalokat, akik elnyomott 
osztályban, szegényen születtek, s mégis oly szerencsések, hogy tanulhattak,  és  olyan 
vakmerők, hogy keveredni merészeltek a társasággal, a gőgös gazdagok világával!

Uraim, ez a bűnöm, és annál szigorúbb lesz a büntetésem, mert más osztálybeliek ítélkez-
nek fölöttem. Az esküdtek padsoraiban egyetlen parasztot sem látok, csak megbotránkozó 
polgárokat…

Húsz percig beszélt így, s elmondta mindazt, ami a szívét nyomta. Az arisztokrácia kegyét 
kereső ügyész izgett-mozgott a székén; s bár Julien kissé elvontan beszélt, minden nő sírt. 
Még Derville-né is szeméhez szorította zsebkendőjét. Beszéde végén Julien megismételte az 
előre megfontoltságot, kifejezte bűnbánatát, tiszteletét, határtalan fiúi szeretetét, amit boldo-
gabb időben érzett de Rênalné iránt… Derville-né felsikoltott és elájult.

Éjfél után egy óra volt, amikor az esküdtek visszavonultak szobájukba. Egyetlen nő sem 
hagyta el helyét, sok férfinak könnyes volt a szeme. Eleinte izgatottan beszélgettek; de az 
esküdtek döntése késett, s a jelentkező fáradtság lassan-lassan mindenkit elcsöndesített. 
Megilletődött percek következtek, a lámpák is tompább fényt sugároztak. Julien nagyon fá-
radtan hallgatta a körülötte zajló vitát; jót vagy rosszat jelent-e ez a késedelem? Jólesett halla-
nia, hogy mindenki érte szorongott; az esküdtek még mindig nem tértek vissza; egyetlen nő 
sem ment el.

Amikor kettőt ütött az óra, nagy mozgolódás támadt. Az esküdtek kis szobájának ajta-
ja föltárult. Valenod báró méltóságteljesen és színpadiasan bevonult, mögötte az esküdtek. 
Valenod köhintett, azután kihirdette, hogy a zsüri lelkiismeretesen megvizsgálta az ügyet, 
és egyhangú határozatot hozott: Julien Sorel bűnös gyilkosság, mégpedig előre megfontolt 
szándékkal elkövetett gyilkosság bűntettében. Ez a döntés a halált jelentette; a következő 
pillanatban a halálos ítéletet valóban kihirdették, Julien órájára pillantott, és eszébe jutott de 
Lavalette13, negyed három volt. „Péntek van…” – gondolta.

„De ez a péntek boldog napja Valenod-nak, akinek sikerült halálra ítéltetnie engem!… 
És rám jobban fognak vigyázni… Mathilde nem szöktethet meg úgy, mint de Lavalette-né 
a férjét… Három nap múlva ugyanebben az órában már tudni fogom, mi a nagy ismeretlen!”

Ebben a pillanatban valaki felsikoltott, s a sikoly visszarántotta a valóságba. Körülötte zo-
kogtak a nők; látta, hogy mindenki a felé a kis erkély felé fordul, melyet az egyik gót fali pillér 
fölé illesztettek. Később tudta meg, hogy Mathilde rejtőzött ott. A sikoly nem ismétlődött 
meg, a figyelem megint Julien felé fordult, a zsandárok igyekeztek átvergődni vele a tömegen.

„Vigyáznom kell, nehogy nevethessen rajtam az a gazember Valenod… – gondolta Julien. 
– Milyen bánatosan és színészkedve hirdette ki a döntést, ami a halált jelentette; míg ez a sze-

13    Lavalette (1769–1830): francia tábornok, Napóleon száznapi uralma után halára ítélték; felesége minden 
veszéllyel dacolva megszöktette és megmentette; Stendhal csodálta Lavalette-né akaraterejét
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gény elnök, aki már olyan sok éve bíró, könnyes szemmel olvasta fel az ítéletet. Mennyire 
ujjonghatott Valenod, hogy így bosszút állt régi vetélytársán!… Hát nem látom többé de 
Rênalnét! Vége… Tudom, hogy nem búcsúzhatunk el… milyen boldog lettem volna, ha el-
mondhatom neki: borzadok attól, amit tettem!”

„Csak annyit mondanék: megérdemlem a halált!”
[…]

A közvélemény uralma bizonyos szabadságot jelent, de azzal a kellemetlenséggel jár, hogy be-
avatkozik olyan ügyekbe is, amik nem tartoznak rá; például a magánéletbe. Ezért olyan elkedvet-
lenítő az élet Amerikában és Angliában. Az író nem akart ilyen módon senki magánéletéhez nyúl-
ni, költött hát egy kisvárost, Verrières-t, s amikor püspököt, esküdteket, bírákat írt meg, története 
színhelyét áttette Besançonba, ahol sohasem járt.

1830
Illés Endre fordítása
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A köpönyeg A köpönyeg   

Az ügyosztályon történt, jobb, ha nem is nevezem meg, melyiken. Nincs a világon mogor-
vább valami a mindenféle ügyosztályoknál, kancelláriáknál, irodáknál, egyszóval a különféle 
hivatali testületeknél. Ma már minden magánember azt hiszi, hogy az ő személyében az egész 
társadalmat sértik meg. Azt mondják, a minap is beadvány érkezett egy járási rendőrkapi-
tánytól, már nem emlékszem, melyik városból. Ebben a beadványban a rendőrfőnök világo-
san kifejti, hogy az állami rendeletekre fittyet hánynak, és hogy az ő szentséges nevét hiába 
veszik. Ennek bizonyítására valami regényforma műnek óriási kötetét is mellékelte, amely-
ben minden tizedik oldalon előbukkan egy járási rendőrkapitány – olykor- olykor egészen 
pityókos állapotban. Így hát – hogy elkerüljünk mindenféle kellemetlenséget – legjobb lesz,  
ha a szóban forgó ügyosztályt egy ügyosztálynak nevezzük. Tehát egy ügyosztályon szolgált egy 
hivatalnok. Nem mondhatnánk, hogy nagyon kiváló hivatalnok: alacsony, kissé ragyás, kissé 
rőt, sőt kissé vaksi volt, homloka fölött tar sáv, mindkét orcája barázdás, arcának színe meg 
olyan, amelyet „aranyeresnek” neveznek… Mit csináljunk?! A pétervári éghajlat az oka! Ami 
a rangját illeti (mert nálunk mindenekelőtt a rangot kell megemlíteni), úgynevezett örökös 
címzetes tanácsos volt. E rang rovására – amint köztudomású – untig eleget csipkelődtek és 
szellemeskedtek különféle írók, akiknek megvan az a dicséretre méltó szokásuk, hogy arra 
vetik rá magukat, aki nem tud visszaharapni. A hivatalnok családneve Basmacskin1 volt. Már 
a nevén is látszott, hogy valamikor a cipőtől származott. De hogy mikor, melyik korszakban 
és milyen módon származott a cipőtől, azt homály borítja. Apja is, nagyapja is, sőt sógora 
is, és kivétel nélkül valamennyi Basmacskin csizmát viselt, legfeljebb évente háromszor ve-
retett rá új talpat. Keresztnevén és apai nevén Akakij Akakijevicsnek hívták. Lehet, hogy az 
olvasó kissé furcsának és keresettnek ítéli, de meggyőződhet róla, hogy ezt egyáltalán nem 
keresték; a körülmények maguktól alakultak úgy, hogy semmiképpen sem lehetett más nevet 
adni neki. Ez pedig pontosan így történt: Akakij Akakijevics, ha emlékezetem nem csal, a 
március huszonharmadikára virradó éjszaka született. Megboldogult anyja – egy hivatalnok 
felesége, nagyon jóságos asszony – intézkedett, hogy megkereszteljék, amint illik. Az anya 
még gyermekágyban feküdt, az ajtóval szemközt, jobb kéz felől a koma állt, Ivan Ivanovics 
Jeroskin, igen kiváló ember, aki mint irodafőnök szolgált a szenátusban, mellette pedig Ari-
na Szemjonovna Belobrjuskova, a komaasszony, egy kerületi kapitány felesége, ritka erényes 
asszonyság. A gyermekágyas asszonyra bízták, hogy e három név közül azt válassza, ame-
lyiket akarja: Mokkij nak, Szosszijnak vagy pedig Hozdazat vértanú nevére kereszteljék-e a 
gyermeket. „Nem – gondolta magában a megboldogult – ezek mind olyan furcsa nevek.” 
Hogy kedvében járjanak, fellapozták a kalendáriumot más helyütt is; megint három név-
re bukkantak: Trifilij, Dula és Varahaszij. „Micsoda istenverése! – mondotta az öregasszony. 
– Milyen különös név ez mind, én bizony soha még csak hallani sem hallottam ilyeneket.  
Még ha Varadat vagy Varuh volna, de Trifilij meg Varahaszij!” Arrább lapoztak még egyszer. 
Most ezek kerültek elő: Pavszikahij és Vahtyiszij. „No, most már látom – mondotta az öreg-

1   Basmacskin: cipész (orosz)
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asszony –, hogy minden bizonnyal ez a gyermek sorsa! És ha egyszer így van, inkább hívják 
úgy, mint az apját. Az apja Akakij volt, legyen a fia is Akakij…” Így keletkezett az Akakij 
Akakijevics név. A gyermek, miközben megkeresztelték, sírni kezdett, és olyan fintorokat 
vágott, mintha előre érezte volna, hogy címzetes tanácsos lesz belőle. Szóval ez így történt. 
Mindezt csak azért mondottuk el, hogy az olvasó maga is láthassa: ez teljességgel szükségsze-
rűen történt így, és más nevet semmiképpen sem adhattak neki. Mikor és mely időkben lépett 
az ügyosztály kötelékébe, ki nevezte ki, erre már senki sem tudott visszaemlékezni. Akárhány 
igazgató és egyéb tisztviselő váltotta is egymást, őt mindig ugyanazon a helyen, ugyanabban 
a helyzetben, ugyanabban a tisztségben, ugyanannak a másoló hivatalnoknak látták; így aztán 
később azt hitték, hogy valószínűleg köznapi egyenruhában és kopasz fejjel, kész hivatalnok-
ként jött a világra is. Az ügyosztályon semmiféle tiszteletet sem tanúsítottak iránta. Az altisz-
tek nem álltak fel, ha elment előttük, sőt ügyet sem vetettek rá, mintha közönséges légy repült 
volna keresztül a várószobán. Főnökei hidegen, kényúr módjára bántak vele. Egyik-másik 
helyettes irodafőnök egyszerűen az orra alá dugta az iratokat, még azt sem mondta, „Másolja 
le”, vagy „Lám, ez érdekes, jó kis akta”, vagy valami barátságosat – ahogy jól nevelt tiszt-
viselők között szokás. És ő elvette, csak a papírra meredt, nem nézte, ki tette oda neki, és 
volt-e joga hozzá. Elvette és nyomban nekilátott, hogy lemásolja. A fiatal hivatalnokok foly-
ton gúnyolták, élcelődtek vele, már amennyire kincstári szellemességükből tellett. Ott, előtte 
meséltek róla meg a gazdasszonyáról, egy hetvenesztendős vénasszonyról különféle kiagyalt 
eseteket; azt pletykálták, hogy a banya elagyabugyálja őt, majd pedig faggatták, mikor lesz 
a lagzi, papirosdarabokat szórtak fejére, és azzal ugratták, hogy esik a hó. De Akakij Akakije-
vics egy árva szót se felelt, mintha senki se lett volna körülötte. Mindennek még a munkájára 
sem volt semmi hatása: az efféle kötekedések közepette sem csinált egyetlenegy hibát sem 
a másolásban. Csak ha már túlságosan tűrhetetlenné vált az évődés, amikor karját lökdösték 
és zavarták munkájában, akkor nyitotta ki a száját: „Hagyjanak békében! Minek bántanak?” 
És volt valami furcsa ezekben a szavakban meg a hangban, ahogyan kiejtette. Ki lehetett érezni 
belőle, ami oly nagy szánalmat keltett, hogy egy fiatalember, akit csak nemrég neveztek ki, és 
aki a többiek példáján felbuzdulva megengedte magának az élcelődést, hirtelen abbahagyta, 
mintha szívébe nyilallott volna, és attól fogva mintha minden megváltozott volna számára: 
mindent más színben látott. Mintha valami természetfeletti erő taszította volna el kollégái-
tól, akiket illedelmes, nagyvilági embereknek tartott, amikor megismerkedett velük. És ké-
sőbb, legvidámabb pillanataiban is sokáig meg-megjelent képzeletében az alacsony, kopasz 
hivatalnok, amint szívbemarkoló hangon mondja: „Hagyjanak békében! Minek bántanak?!”  
Ezekben a szívbemarkoló szavakban más szavak is csengtek: „Hiszen én felebarátod vagyok.” 
És ez a szegény fiatalember eltakarta arcát tenyerével, s azután is, egész életén át sokszor ösz-
szerettent, amikor látta, milyen sok embertelenség van az emberekben, milyen sok vadság és 
durvaság rejtőzik a finom nagyvilági külső alatt, Istenem, még abban az emberben is, akit 
ország-világ nemesnek, becsületes embernek ismer…

Aligha akadna ember a világon, aki annyira egybeforrott volna hivatalával. Nem volna elég, 
ha azt mondanók, hogy buzgón szolgált, nem, nem, ő szeretettel szolgált hivatalában. Ott, 
másolás közben, valami sajátos, változatos és kellemes világ tárult ki előtte. Arcán gyönyö-
rűség tükröződött. Némelyik betűt különösen szerette; ha a másolásban ezekhez ért, egészen 
magánkívül volt, elmosolyodott, kacsintott egyet- egyet, még a szájával is segített, úgyhogy 
az arcán szinte el lehetett olvasni minden betűt, amelyet a tolla a papírra vetett. Ha szorgal-
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mának megfelelően előléptették volna, nagy meglepetésére talán még államtanácsosi rangra 
emelkedett volna; de – élcelődő kollégái szavával élve – ő csak kapcsot szolgált a gomblyuká-
ba, rendszalag helyett meg aranyeret a hátuljába. Egyébként nem mondhatnám, hogy senki 
sem vette figyelembe. Egy igazgató, aki igen jó ember volt, meg akarta jutalmazni a hosszú 
szolgálatért, a közönséges másolásnál valamivel fontosabb munkát adott neki: nevezetesen 
egy kész akta alapján egy másik hivatalnak szóló átiratot kellett volna készítenie. Az egész fel-
adat abból állt, hogy változtassa meg a címeket, az igéket hellyel-közzel tegye át első személy-
ből harmadikba. Ez olyan fejtörést okozott neki, hogy egészen beleizzadt, folyton a hom-
lokát törölgette, és végül is azt mondta: „Adjon inkább valami másolnivalót!” Attól kezdve 
mindörökre meghagyták másolónak. A másoláson kívül szinte semmi sem létezett számára. 
Ruhájával mit sem törődött: köznapi egyenruhája nem zöld, hanem vöröses korpaszínű volt. 
Olyan alacsony, keskeny gallér volt rajta, hogy amikor nyaka kinyúlt a gallérból – bár nem is 
volt hosszú –, szokatlanul hosszúnak látszott, mint azoké a gipszkandúroké, amelyeket a kül-
földi oroszok tucatjával hordanak a kalapjukon. Valami mindig hozzátapadt a kabátjához: 
vagy egy szál széna, vagy valami cérna; ezenkívül megvolt az a különös ügyessége, hogy az 
utcán jártában-keltében mindig éppen akkor ért valami ablak alá, amikor szemetet hajítottak 
ki rajta, és ilyenformán folyton hordozott a kalapján hol görögdinnye-, hol sárgadinnyehéjat 
vagy más efféle hulladékot. Soha életében nem figyelt arra, mi történik, mi megy végbe az 
utcán nap nap után, amire pedig – tudvalevő – mindig ügyel a magaszőrű hivatalnokember, 
főként a fiatalja. Fürkésző, fürge tekintetük annyi mindenre kiterjed, hogy még azt is észre-
veszik, ha a túlsó oldalon lereccsen valakinek a nadrágjáról a talpaló2, ami mindig ravasz 
mosolyt csal az arcukra. De Akakij Aka kijevics, még ha ránézett is valamire, mindenen a maga 
tiszta, egyenletes kézírással kicirkalmazott sorait látta és legfeljebb csak akkor vette észre, hogy 
nem annyira a sor közepén, mint inkább az utca közepén halad, ha egy-egy ló – az ördög 
tudja, honnan került elő – vállára tette pofáját és orrlyukain valóságos szélvészt fújt arcába. 
Ha hazament, rögtön asztalhoz ült, sebtiben behabzsolta káposztalevesét, megevett egy darab 
hagymás marhahúst, nem is érezte az ízét, megevett mindent  legyestül, mindenestül, ami 
akkorra véletlenül közé került. Mikor észrevette, hogy már dagadozik a hasa, felállt az asztal 
mellől, elővette tintatartóját és a hazahozott iratokat másolgatta. Ha ilyesmi nem akadt, ak-
kor külön a maga gyönyörűségére másolt valamit, ha az irat figyelemre méltó volt; nem ugyan 
a stílus szépsége miatt, hanem azért, mert valami új vagy fontos személynek szólt a címzés.

Még azokban az órákban is, amikor teljesen fakóra homályosult a szürke pétervári égbolt, 
amikor megvacsorázott, jóllakott az egész hivatalnoknépség, ki hogy tudott, fizetése meg az 
ínye szerint; amikor már mindenki kipihente magát a hivatali tollsercegés, lótás-futás, a saját 
és a mások halaszthatatlan elfoglaltsága, s minden egyéb után, amit a serény ember a maga 
jószántából nyakába vesz, többet is a kelleténél; amikor a hivatalnokok sietnek élvezetekre 
fordítani szabad idejüket: a fürgébbje színházba rohan; aki különféle női kalapok mustrál-
gatására3 szánta szabad óráját, az az utcára megy; akad, aki estélyre siet, hogy valami takaros 
fehérnép, egy-egy kisebb tisztviselőkör csillaga körül mulassa el üres idejét; némelyik – és 
ez a leggyakoribb eset – egyszerűen átballag a magaformájú hivatalnoknak a harmadik vagy 
második emeleten levő kétszoba-konyhás, előszobás, némileg divatos igényű kis lakásába, 

2   talpaló: a nadrág szárát a talp alatt rögzítő pánt
3   mustrálgat: vizsgálódva szemlélget
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ahol lámpa vagy más holmi díszeleg, amely sok áldozatba, ebédekről, szórakozásokról való 
lemondásba került; egyszóval még akkor is, amikor a hivatalnokok mind egy szálig szétszéled-
nek barátaik kis lakásaiba, hogy lejátsszanak egy-egy fergeteges whist-partit4, mialatt az olcsó 
kétszersült mellé teát kortyolgatnak poharukból, hosszú szárú csibukból5 eregetik a füstöt, 
osztás közben magasabb társaságból kiszivárgott pletykát mesélnek, amiről soha, semmi szín 
alatt sem tud lemondani az orosz ember, vagy ha már egyáltalán nincs mit újságolniuk, ak-
kor az örök adomát mondják el újra meg újra arról a parancsnokról, akinek azt jelentették, 
hogy levágták a Falconet-emlékmű6 lovának a farkát – szóval még akkor is, amikor mindenki 
igyekszik szórakozni, Akakij Akakijevics semminemű szórakozásnak nem engedte át magát. 
Senki sem mondhatta, hogy bármikor is találkozott vele valamilyen estélyen. Amikor kedvé-
re kiszórakozta magát a másolással, aludni tért, s már előre mosolygott, ha a holnapi napra 
gondolt: majd csak küld valami másolnivalót holnapra is az Isten. Így folydogált e hivatalnok 
békés élete, aki beérte négyszáz rube les évi fizetésével, meg volt elégedve sorsával, és eléldegélt 
volna talán késő aggkoráig is, ha nem lenne olyan sok mindenféle baj, amelyekkel tele van 
szórva nemcsak a címzetes, hanem még a titkos, valóságos, udvari és mindenféle tanácsosok 
élete útja is; még azoké is, akik senkinek sem adnak, de akik maguk sem fogadnak el senkitől 
sem tanácsot.

Van Pétervárott egy kérlelhetetlen ellensége mindazoknak, akik évi négyszáz vagy ekörüli 
fizetést kapnak. Ez az ellenség nem más, mint az északi hideg, bár egyébként azt mondják, 
hogy a hideg nagyon egészséges. Reggel kilenc órakor, éppen amikor az utcák tele vannak 
hivatalba igyekvőkkel, olyan csípős, erős fricskákat osztogat válogatás nélkül mindenkinek 
az orrára, hogy szegény hivatalnokok határozottan nem tudják, hova tegyék az orrukat. 
Ilyenkor, amidőn még a magasabb tisztséget viselők homlokát is megfájdítja a fagy és köny-
nyet facsar a szemükből, a szegény címzetes tanácsosok teljesen védtelenek. Egyedüli me-
nekvésük abból áll, hogy vékony kabátjukban minél hamarabb végigszaladnak öt-hat utcán, 
és azután addig topognak a kapus szobájában, míg ilyen módon kellőképpen fel nem olvad 
minden – útközben befagyott – tehetségük, a hivatali tennivalók ellátására szolgáló minden 
talentumuk7.

Akakij Akakijevics egy idő óta azt érezte, hogy hátát és vállát valahogy különösen süti 
a  hideg, pedig iparkodott minél gyorsabban befutni a rendes távolságot. Végül eszébe jutott, 
hogy vajon nem a köpönyegével van-e valami baj. Miután alaposan szemügyre vette, felfe-
dezte, hogy két-három helyütt, éspedig éppen a hátán meg a vállán, olyan vékonyra nyűtt, 
mint a szita. A posztó annyira elkopott, hogy a szél ki s be járhatott rajta, a bélés is szétfeslett.  
Tudnunk kell, hogy Akakij Akakijevics köpönyege szintén a hivatalnokok gúnyos élceinek 
céltáblájául szolgált. Megtagadták tőle a tisztességes „köpönyeg” nevet és hacukának csú-
folták. Való igaz, különös szabása volt: gallérja évről évre kisebb lett, mert más részeinek 
aláfoltozására szolgát. A foltozás nem volt a szabómesterség remeke, sőt éppenséggel nagyon 
otrombának és lomposnak hatott. Amikor Akakij Akakijevics látta, hányadán áll a dolog, 
megállapította, hogy a köpönyeget el kell vinni Petrovicshoz, a szabóhoz, aki valahol a har-

4   whist-parti: 52 lapos csomaggal játszott, négyszemélyes kártyajáték
5   csibuk: kupak nélküli, zömök, hosszú szárú pipa
6    Falconet-emlékmű: I. Péter cár lovas szobra Pétervárott, Étienne Falconet francia szobrász alkotása
7   talentum: tehetség (latin)
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madik emeleten lakott a hátsó lépcsőnél. Ez a szabó – noha szeme kancsal és egész arca ragya-
vert volt – eléggé sikeresen foltozgatta a hivatalnokok és mások nadrágjait, frakkjait, persze 
csak ha józan állapotban volt, és nem törte fejét valami más vállalkozáson. Erről a szabóról 
persze nem volna szükséges sokat beszélni, de mivel már az jött divatba, hogy az elbeszélés-
ben minden személy jellemét teljes pontossággal meg kell rajzolni, nincs mit tenni, gyerünk,  
ide azzal a Petroviccsal, hadd fessem le! Kezdetben egyszerűen Grigorijnak hívták, és jobbágy 
volt valami uraságnál; Petrovicsnak csak azóta nevezte magát, amikor megkapta szabadság-
levelét, és jócskán inni kezdett, eleinte csak nagy ünnepeken, később válogatás nélkül min-
den egyházi ünnepnapon, ahol csak kereszt áll a naptárban. Ebben a tekintetben hű maradt 
nagyapja szokásához és valahányszor perpatvar támadt emiatt a családban, nagyvilági dámának 
és németnek szidta a feleségét. Ha már kiböktük, hogy felesége is van, őróla is szólni kell egy-
két szót. De sajnos, nem sokat tudunk róla, legfeljebb annyit, hogy Petrovics felesége, meg azt, 
hogy főkötőt hord, és nem keszkenőt; de úgy látszik, szépségével egyáltalán nem dicsekedhe-
tett, mindenesetre csupán a gárdakatonák vetettek egy-egy pillantást a főkötője alá, ha útjukba 
került, olyankor rántottak egyet a bajuszukon, és különös hangokat hallattak.

Amikor Akakij Akakijevics felfelé baktatott a Petrovicshoz vezető lépcsőn – amely (meg kell 
adni az igazat) csupa víz volt a sok mosólétől, és belevette magát az a szeszszag, amely csak úgy 
csípi a szemet, és mint tudjuk, állandóan ott leng minden pétervári ház hátulsó lépcsőjén –,  
szóval, amikor Akakij Akakijevics felfelé haladt ezen a lépcsőn, már azon főtt a  feje, hogy 
mennyit kér Petrovics, és gondolatban úgy határozott: nem ád többet két rubelnél. Az ajtó 
nyitva állt, mert a háziasszony valami halételt készített, akkora füstöt csinált a konyhában, 
hogy még a svábbogarakat sem lehetett látni. Akakij Akakijevics úgy ment át a konyhán, 
hogy még a gazdasszony sem vette észre. Végre belépett a szobába és megpillantotta Petro-
vicsot, aki egy széles, festetlen faasztalon ült, maga alá húzott lábbal, mint egy török basa. 
A munkájuk mellett ülő szabók szokása szerint mezítláb dolgozott. Mindenekelőtt a hüvelyk-
ujja tűnt szembe. Akakij Akakijevics nagyon jól ismerte ezt a hüvelyket és rajta a  vastag, 
elnyomorodott karmot, amely olyan kemény volt, mint a teknősbéka páncélja. Petrovics 
nyakában egy gombolyag selyemcérna és fonal lógott, a térdén meg valami ócskaság hevert. 
Már vagy három perce próbálta a cérnát a tű fokába fűzni, de nem talált bele, és ezért nagyon 
mérges volt a sötétségre, sőt magára a cérnára is. „Nem megy bele a nyavalyás; ej, megeszi az 
életemet ez a vacak!” – dörmögte halkan. Akakij Akakijevicsnek kellemetlen volt, hogy éppen 
abban a pillanatban érkezett, amikor Petrovics bosszankodott: olyankor szeretett rendelni 
nála valamit, amikor Petrovics már kissé felöntött a garatra, vagy ahogy a felesége kifejezte: 
„Fejébe szállt a bundapálinka a félszemű ördögnek!” Ilyen hangulatban rendszerint szívesen 
engedett az árból, ráállt mindenre, sőt minduntalan hajlongott és köszönte szépen. Igaz, hogy 
azután jött a felesége és pityergett, hogy részeg volt az ura, azért vállalta olyan olcsón. No de 
ha az ember megtoldotta tíz kopejkával, azzal rendben is volt a dolog. De most úgy látszott, 
hogy Petrovics józan állapotban van, vagyis kemény, csökönyös és hajlamos az ördög tudja, 
milyen árat szabni. Akakij Akakijevics sejtette ezt és szeretett volna – ahogy mondani szokás 
– kereket oldani, de már el volt vetve a kocka. Petrovics rásandította fél szemét, és Akakij 
Akakijevics önkéntelenül kibökte:

– Adj’ Isten, Petrovics!
– Fogadj’ Isten, uram – felelte Petrovics és oldalvást Akakij Aka ki je vics kezére pillantott, 

mert látni akarta, miféle zsákmányt hozott.
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– Hát én ezt… izé… neked… – Tudnunk kell, hogy Akakij Akaki je vics javarészt ragok-
ban, határozószavakban s végül olyan segédszócskákban fejezte ki magát, amelyeknek hatá-
rozottan semmi értelmük sincs. Ha pedig valami nagyon nehéz dologról volt szó, szokása 
szerint egyáltalán nem is fejezte be a mondatot, úgyhogy igen gyakran így kezdte a beszédet:  
„Ez igazán egészen izé…” – de aztán nem jött semmi, maga is elfelejtette, mit akart mondani, 
vagy azt hitte, hogy már el is mondta.

– No, mi az? – kérdezte Petrovics, és jól szemügyre vette fél szemével Akakij Akakijevics 
ruháját gallérjától kezdve az ujjáig, hátáig, aljáig, a gomblyukáig, amit mind nagyon jól is-
mert, hisz az ő keze műve volt. No de ez a szabók szokása; ez az első dolguk, ha találkoznak 
valakivel.

– Én azért izé, Petrovics… ez a köpönyeg… látod, a posztója… máshol még mindig egé-
szen erős, csak egy kicsit belepte a por és ócskának látszik, de új, csak ezen a helyen egy kicsit 
izé… itt a hátán, meg itt a vállán kopott egy picikét, no, meg itt a másik vállán is, látod, ennyi 
az egész. Nincs is vele sok munka…

Petrovics elvette a hacukát, először kiterítette az asztalra, sokáig vizsgálgatta, csóválta a fejét, 
és fél kezével az ablakba nyúlt a burnótszelencéért8, amelyet egy tábornok arcképe díszített; 
hogy kié, nem tudni, mert az a hely, ahová az arca esett, ujjal át volt lyukasztva, azután pedig 
négyszögletes papírdarabbal ragasztották be. Petrovics szippantott egy kis dohányport, majd 
szétterítette a hacukát a karján, a világosság felé tartotta, úgy nézegette, és megint megcsó-
válta a fejét; aztán bélésével kifelé fordította; újból megrázta a fejét, megint levette a szelence  
fedelét a tábornokkal együtt, aki papirossal volt megragasztva, jó adag burnótot szippantott 
az orrába, becsukta, eldugta a szelencét és így szólt:

– Nem, nem lehet kijavítani, rossz gúnya biz’ ez!
Akakij Akakijevics szíve elszorult ezekre a szavakra.
– Miért nem lehet, Petrovics? – kérdezte csaknem rimánkodó hangon, mint valami kis-

gyermek. – Hiszen csak az az egész baja, hogy elkopott a vállon, hiszen neked vannak vala-
milyen darabjaid…

– Foltnak valót még csak lehet találni, darabok akadnak – mondott Petrovics –, de rávarrni 
nem lehet: egészen avas portéka, ha hozzáér az ember a tűvel, máris szétmállik.

– Hadd málljék, te azonnal… oda is egy kis foltot…
– De nincs mire tenni a foltocskát, nincs miben megkapaszkodnia, vajmi gyengén tart már 

ez. Csak a neve posztó már ennek, ha egy kis szél fúj, szétrepül az egész.
– No de azért csak varrd rá! Hogy is lehet, igazán, így izé…
– Nem – mondotta Petrovics határozottan –, semmit sem lehet csinálni. Vacak az egész. 

Jobb, ha kapcát9 csinál belőle, ha jön a szigorú tél, mert a harisnya nem melegít. Azt csak 
a németek találták ki, hogy minél több pénzt harácsoljanak össze (Petrovics alkalomadtán 
szerette megcsipkedni a németeket), de köpönyeget bizony újat kell csináltatni.

Az „új” szóra mintha hályog ereszkedett volna Akakij Akakijevics szemére, és minden ösz-
szekuszálódott előtte, ami csak a szobában volt. Csupán a Petrovics burnótszelencéje fedelén 
díszelgő ragasztott fejű tábornokot látta.

8    burnótszelence: a burnót (finom dohánypor) tartására, megőrzésére, zsebben való hordására való, rendszerint 
díszes kis doboz

9   kapca:  csizmában, bakancsban harisnya helyett a lábra tekert ruhadarab
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– Hogyhogy újat? – kérdezte, mintha még mindig rosszat álmodnék. – Hisz nincs is rá 
pénzem.

– Igen, újat – mondotta Petrovics hóhéri nyugalommal.
– No de ha már újat kellene, hát akkor az hogy is…
– Vagyis, hogy mibe kerülne?
– Igen.
– Hát három ötvenest okvetlen rá kell szánni – mondotta Petrovics, és közben jelentősen 

összeszorította a száját. Nagyon szerette az erős hatásokat, szerette hirtelen meghökkenteni az 
embereket, és aztán oda-oda sandított, hogy milyen gondterhes pofát vágnak hozzá!

– Százötven rubel egy köpönyegért?! – kiáltott fel szegény Akakij Akakijevics, méghozzá 
talán először kiáltott fel, amióta a világon van, mert mindig nevezetes volt csendes beszéd-
jéről.

– Igen, uram – mondotta Petrovics –, igen, de milyen köpönyeg az! Ha nyusztgallért te-
szünk rá, és rábiggyesztünk egy selyembéléses kámzsát10, már kétszázba is belekerül.

– Petrovics, kérlek – mondotta Akakij Akakijevics esdeklő hangon, és eleresztette a füle 
mellett, mert igyekezett nem is hallani Petrovics szavait és hatásvadászó megjegyzéseit –, csak 
foltozd meg valahogy, hogy legalább még egy darabig hordani lehessen.

– De nem lehet, ebből már nem lesz semmi: én hiába ölnék bele annyi munkát, maga meg 
potyára dobná ki a pénzét – mondotta Petrovics, és Akakij Akakijevics teljesen megsemmisülve 
tántorgott ki e szavak hallatára.

Petrovics még mindig sokáig mozdulatlanul állt Akakij Akakijevics távozása után, jelentő-
ségteljesen összeszorította ajkát, és nem látott munkához, mert igen nagyon meg volt eléged-
ve, hogy se ő maga nem adta be a derekát, se a szabómesterségre nem hozott szégyent.

Akakij Akakijevics úgy támolygott ki az utcára, mint az alvajáró. „Ej, micsoda csapás, 
micsoda baj! – dünnyögte magában. – Igazán nem gondoltam volna, hogy így fog kiütni.” 
Némi hallgatás után hozzátette: „Hát így van ez! Mi lett a vége! Igazán, egyáltalán nem is 
hittem volna, hogy így lesz!” Ezután megint hosszú hallgatás következett, majd újból meg-
szólalt: „Így hát úgy… Lám csak, valóban milyen váratlan… Ilyen még nem volt! Micsoda 
körülmény!”

Amíg ezt elmotyogta, ahelyett, hogy hazament volna, egészen más irányba indult, de nem 
is gyanította. Útközben egy kéményseprő nekidörgölődzött piszkos oldalával, és bekormozta 
a vállát; egy épülő ház tetejéről egész kalapra való mész hullott a fejére. Ő mindebből semmit 
sem vett észre, és csak már azután – mikor nekiment egy utcai őrnek, aki alabárdját11 maga 
mellé állítva burnótot rázott kérges markába –, csak akkor ocsúdott fel egy kissé, de akkor is 
csak azért, mert a rendőrőrszem ráförmedt: „Mit mászol az ember pofájába? Ott van a járda, 
hé!” Ez arra késztette őt, hogy körültekintsen és hazafelé forduljon. Csak most kezdte szer-
be-számba szedni gondolatait, világosan, a maga valóságában látta helyzetét, és most már nem 
szakadozottan, hanem értelmesen és őszintén kezdett társalogni magával, mint valami okos 
baráttal, akivel a legbensőbb, legbizalmasabb dologról is lehet beszélni. „No hát – mondotta 
Akakij Akakijevics –, most nem lehet szót érteni Petroviccsal, ő most olyan izé… úgy lát-
szik, alaposan elagyabugyálta a felesége. Jobb, ha vasárnap reggel megyek el hozzá, olyankor 

10   kámzsa:  ruhán visszahajtott gallér
11   alabárd:  hosszú nyelű vágó- és szúrófegyver
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a szombat esti iddogálás után későn kél fel, még keresztbe áll a szeme, nagyon jól esne neki 
egy kis itóka, de az asszony nem ad rá pénzt, akkor majd a markába nyomok egy tízkopejkást, 
és mindjárt jobban hajlik a szóra, s akkor majd kirukkolok a köpönyeggel is…” Így tanako-
dott magában Akakij Akakije vics, lelket öntött magába, és várta az első vasárnapot. Amikor 
messziről kileste, hogy Petrovics felesége elment hazulról, egyenest a szabóhoz szaladt. Petro-
vicsnak a szombat esti muri után csakugyan keresztbe állt a szeme, majdnem a padlót verte a 
fejével, annyira mámoros volt, de mindazonáltal, mihelyt meghallotta, miről van szó, mintha 
az ördög bújt volna belé. „Nem lehet – jelentette ki –, tessék újat rendelni.” Akakij Akakije-
vics rögtön odacsúsztatta a tízkopejkást. „Köszönöm, uram, iszok egy kupica szíverősítőt a 
maga egészségére – mondotta Petrovics –, de a köpönyeg miatt ne törje magát, nem való az 
már semmire sem. Majd varrok én magának egy remek új köpönyeget, ebben maradunk!”

Akakij Akakijevics még mindig a kifoltozás mellett kardoskodott, de Petrovics nem is hall-
gatta végig, és kijelentette: „Okvetlen újat varrok magának, s afelől nyugodt lehet, hogy meg-
teszek minden tőlem telhetőt. Sőt, majd berakott ezüstcsattal kapcsolódik a gallérja, mert 
most ez jött divatba.”

Ekkor végre belátta Akakij Akakijevics, hogy új köpönyeg nélkül nem lehet megúszni, 
és egészen kétségbeesett. Hisz valóban: miből, miféle pénzen csináltathatna új köpönyeget?  
Persze, valamelyest számítani lehetne a legközelebbi ünnepi jutalomra, de azt a pénzt már ré-
gen előre beosztotta, rég megvolt már annak a helye! Új nadrágot kellett beszerezni, meg kellett 
adni az adósságot a csizmadiának, amiért megfejelte az ócska csizmaszárat, a varrónőnél há-
rom inget kellett rendelnie, meg két darabot abból a fehérneműből, amelyet nem illik nevén 
nevezni az irodalmi nyelvezetben. Egy szó mint száz: már előre elköltötte az utolsó vasat is, és 
még ha az igazgató olyan kegyes lenne, hogy negyven rubel jutalom helyett negyvenötöt vagy 
ötvenet szánna neki, akkor is olyan csekély maradna belőle, ami csepp lenne a köpönyeghez 
szükséges tőke tengerében. Bár jól tudta: Petrovicsnak megvan az a bogara, hogy arcátlanul 
magasra csapja fel az árat, úgyannyira, hogy némelykor maga a felesége sem tudta türtőztetni 
magát, és rákiáltott: „Mi az, megbolondultál, te tökfilkó! Máskor potom áron vállal mun-
kát, most meg belebújt az ördög: annyit kér, amennyit ő maga sem ér meg.” Persze Akakij 
Akakijevics tudta, hogy Petrovics nyolcvan rubelért is vállalni fogja, de honnan vegye akár 
ezt a nyolcvan rubelt is? A felét még csak elő lehetne teremteni, a fele vagy talán valamivel 
többecske is majdcsak meglenne, de honnan szerezze meg a másik felét?

De mindenekelőtt az olvasónak meg kell tudnia, honnan teremtődik elő a nyolcvan rubel 
első fele. Akakij Akakijevicsnek megvolt az a jó szokása, hogy minden egyes elköltött rubel 
után félretett egy garast, egy kulcsra járó kis dobozba, amelynek a tetején nyílás volt hasítva, 
hogy beledobhassa a pénzt. Minden fél évben megszámolta az összegyűlt rézpénzt, és ezüst 
aprópénzre váltotta. Így folytatta már régidő óta, s ily módon – jó néhány esztendő leforgása 
alatt – több mint negyven rubelnyi summa gyűlt össze. Így hát a fele már a kezében volt; 
de honnan vegye a másik negyven rubelt? Akakij Akakijevics töprengett-töprengett, és végül 
úgy határozott, hogy szorosabbra kell húzni a szokásos költségeit; legalább egy esztendeig le 
kell mondani az esti teázásról, alkonyatkor nem kell gyertyát gyújtani, és ha mégis csinálnia 
kell valamit, akkor le fog menni a gazdasszony szobájába és annak a gyertyája mellett fog 
dolgozni; ha az utcán jár, minél könnyedébben és óvatosabban kell lépkednie a kockaköve-
ken, csaknem lábujjhegyen, hogy ne koptassa el a csizma talpát időnek előtte; a fehérneműt 
minél ritkábban kell mosásba adni, hogy ne nyűjön el olyan hamar, le kell dobnia, mihelyt 
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hazaér, és egyszál félpamut hálókabátban kell maradnia, amely már nagyon régi volt, de ame-
lyet az idő foga is megkímélt. Meg kell vallani az igazat: eleinte kissé nehéz volt hozzászokni 
ezekhez a korlátozásokhoz, de később mégis megszokta, és úgy ment, mint a karikacsapás, 
sőt azt is megtanulta, hogyan kell koplalni estéről estére; de lelkileg annál dúsabban táplálko-
zott, szüntelen a jövőbeni köpönyeg örök ideáját hordozta gondolataiban. Ettől kezdve mintha 
egész élete tartalmasabbá vált volna, mintha megnősült volna, mintha valaki más is együtt élt 
volna vele, mintha nem lett volna egyedül, hanem valami kedves, bájos élettárs vállalta volna, 
hogy vele együtt halad tovább az élet útján – és ez az élettárs nem volt más, mint az a vastagon 
vattázott, nyűhetetlen, erős bélésű köpönyeg. Elevenebb, sőt szilárdabb jellemű lett, mint 
olyan ember, aki határozott célt tűzött maga elé. Arcáról és viselkedéséből eltűnt a kétség, 
a határozatlanság, egyszóval minden ingadozó, bizonytalan jellemvonás. Olykor tűz lobbant 
fel a szemében, sőt a legvakmerőbb, a legmerészebb gondolatok villantak át agyán: ne tétes-
sen-e nyusztprémet a gallérjára? Eme ábrándok között csaknem szórakozott lett. Egyszer egy 
irat lemásolása közben hajszálon múlt, hogy hibát nem követett el, úgyhogy még éjszaka is 
felkiáltott álmában: „Tyű!”, és szaporán keresztet vetett. Minden hónapban, ha csak egyszer 
is, meglátogatta Petrovicsot, hogy beszéljen vele a köpönyegről, hol volna a legjobb posztót 
vásárolni, milyen színűt vegyenek és milyen árban, s ha kissé gondokba merülten is, de min-
dig elégedetten tért haza, egyre azon járt az esze, hogy végre-valahára mégis elérkezik az ideje, 
amikor mindezt meg fogják vásárolni, és amikor kész lesz a köpönyeg. Az ügy még gyorsab-
ban is haladt, mint várta. Az igazgató – minden várakozás ellenére – nem negyven vagy 
negyvenöt, hanem kereken hatvan rubel jutalmat utalt ki Akakij Akakijevicsnek; megsejtet-
te-e, hogy Akakij Akakijevicsnek köpönyegre van szüksége, vagy csak úgy magától esett a sor-
ja, elég az hozzá, hogy húsz rubel felesleg maradt a zsebében. Ez a körülmény meggyorsította 
a dolog menetét. Még rövid három hónapi koplalás, és Akakij Akakijevicsnek csakugyan 
nyolcvan rubel körül járt az összezsugorgatott pénze. Máskor olyan nyugodt szíve hevesebben 
vert. Mindjárt az első nap elindult Petroviccsal a rőföshöz12. Remek posztót vásároltak; nem 
is csoda, hisz már fél éve folyton ezen törték a fejüket, és alig múlt el hónap, hogy ne mentek 
volna a boltba tájékozódni az árak felől, így aztán maga Petrovics is azt mondta, hogy fino-
mabb posztó nincs a világon. Bélésnek kalikót13 vettek, de olyan jót, olyan sűrűt, hogy Petro-
vics szerint különb a selyemnél, sőt, szinte még mutatósabb és fényesebb is. Nyusztprémet 
nem vásároltak, mert az bizony nagyon drága volt, de helyette a legszebb vadmacskaszőrmét 
választották ki, ami csak volt az üzletben. Olyan szép volt az, hogy messziről bármikor nyuszt-
nak lehetett nézni. Petrovics összesen vagy két hétig vesződött a köpönyeggel, mert sok tűz-
delnivaló volt rajta, különben hamarább elkészült volna vele. Tizenkét rubelt kért a mun káért 
– olcsóbban sehogy se lehetett megszámítani: hisz igazán mindent selyemmel, kettős apró 
öltéssel varrt, és minden varraton végigment a fogával, kiegyengetve a különféle ráncolódáso-
kat. Ez… bizony már nehéz volna megmondani pontosan, melyik napon történt, de az biz-
tos, hogy az a nap Akakij Akakijevics életének legünnepélyesebb napja volt, amikor Pet ro vics 
végre-valahára elhozta a köpönyeget. Reggel hozta, éppen akkor, amikor Akakij Akakijevics-
nek a hivatalba kellett indulnia. Soha jobbkor nem jöhetett volna a köpönyeg, mert már 
eléggé szigorú fagyok jártak, és szemmel láthatóan még cudarabb hideg fenyegetett. Petrovics 

12   rőfös: méterárus
13   kalikó:  erős, fényesre kikészített textil, bélésanyag
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pontosan úgy állított be a köpönyeggel, ahogy egy jó szabóhoz illik. Arcán olyan fontoskodó 
kifejezés ült, amilyet Akakij Akakijevics még sohasem látott. Mintha teljes mértékben átérez-
te volna, hogy nem kis dolgot művelt, és a maga személyén mutatta meg, hogy ég és föld 
a különbség ama szabók között, akik csak új bélést tesznek egy ócska köpönyegbe vagy átpo-
fozzák valahogy, meg azok között, akik vadonatújat varrnak. Kivette a köpönyeget abból 
a  hatalmas zsebkendőből, amelyben idehozta: a kendő olyan tiszta volt, mint a patyolat; 
Petrovics szépen összehajtogatta és zsebre dugta későbbi használat céljából. Amikor kivette 
a köpönyeget, nagyon büszkén nézegette és két kézzel tartva, roppant ügyesen Akakij Akaki-
jevics vállára dobta. Aztán megrángatta hátul, felülről lefelé lelapogatta a tenyerével, és kissé 
kinyitva, szépen ráncba szedte a köpönyeget. Akakij Akakijevics, mint megfontolt ember, 
az ujját is ki akarta próbálni. Petrovics szépen feladta neki – kiderült, hogy ujjban is kifogás-
talan. Szóval bebizonyosodott, hogy a köpönyeg remek, és éppen idejére lett kész. Petrovics 
ez alkalommal nem mulasztotta el megjegyezni, hogy csak azért vállalta ilyen olcsón, mert kis 
utcában lakik és cégére nincs, no meg azért, mert régóta ismeri Akakij Akakijevicset; a Nyevsz-
kij Proszpekten csak a varrásért elkértek volna tőle vagy hetvenöt rubelt. Akakij Akakijevics 
nem akart erről vitatkozni Petroviccsal, de még hallani se szerette azokat a borsos összegeket, 
amelyekkel Petrovics úgy szeretett hetvenkedni. Kiegyenlítette a tartozását, megköszönte, 
és új köpönyegében azonnal indult a hivatalba. Petrovics utána ment, és az utcán megállva 
még sokáig nézte a köpönyeget mind messzebbről, azután szándékosan átment a túlsó oldal-
ra, hogy egy görbe sikátoron körülkerülve megint kijusson az utcára, és még egyszer szemügy-
re vegye a köpönyeget a másik oldalról, azaz egyenesen szemközt is. Ezalatt Akakij Akakije-
vics a legünnepélyesebb hangulatban baktatott a hivatal felé. Minden pillanatban érezte, 
hogy új köpönyeg takarja a vállát, sőt néhányszor még el is mosolyodott a belső gyönyörűség-
től. Csakugyan, e ruhadarabnak két jó tulajdonsága is volt; egyik az, hogy meleg, a másik meg 
az, hogy szép. Nem is látta az utat, egyszer csak a hivatalban szedte össze magát. A kapus 
szobájában levette köpönyegét, megnézte minden oldalról, és a kapus különös gondjaira bíz-
ta. Nem tudni, milyen úton- módon, de a hivatalban mindenki egy csapásra megtudta, hogy 
Akakij Akakijevicsnek új köpönyege van, és a hacuka nincs többé. Abban a pillanatban min-
denki kiszaladt a kapus szobájába, megnézni Akakij Aka ki jevics köpönyegét. Elhalmozták 
szerencsekívánatokkal, üdvözölték jobbról- balról, úgyhogy eleinte csak mosolygott, de később 
már restellte is a dolgot. Amikor köréje tolakodva mindenki azt mondogatta, hogy az új ka-
bátot fel kellene avatni, és hogy legalább rendezzen vacsorát mindnyájuknak, Akakij Akaki-
jevics egészen elveszítette a fejét, nem tudta, mitévő legyen, mit feleljen, hogy mentse ki 
magát. Néhány perc múlva, fülig elpirulva, már-már azt erősítgette, hogy ez egyáltalán nem 
új köpönyeg, hogy így meg úgy, ez csak egy ócska köpönyeg. Végül az egyik hivatalnok, talán 
az irodafőnök helyettese, nyilván azért, hogy megmutassa, ő cseppet sem büszke, és még 
alantasaival is szóba áll, azt mondotta: „No hát akkor majd én adok estélyt Akakij Akakijevics 
helyett, és kérem, hogy fáradjanak el hozzám ma este teára; véletlenül épp ma van a nevem 
napja.” A hivatalnokok természetesen tüstént szerencsét kívántak a helyettes irodafőnöknek és 
szívesen elfogadták a meghívást. Akakij Akakijevics szabódni kezdett, de mindenki úgy 
ráripakodott: ez illetlenség, sőt egyenesen szégyen, gyalázat, hogy sehogyan se tudta magát 
kihúzni a dologból. Egyébként később még jól is esett neki, amikor eszébe jutott, hogy ennek 
révén alkalma lesz estére is sétálni egyet az új köpönyegben. Ez az egész nap a legörvendete-
sebb diadalünnep volt Akakij Akakijevics számára. A legboldogabb hangulatban tért haza, 



66

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL

levetette köpönyegét, és óvatosan felakasztotta egy szögre, gyönyörködött még egy sort 
a posztóban, aztán összehasonlítás végett előhúzta a szekrényből a teljesen szétmállott régi 
hacukát. Amikor rátekintett, maga is elnevette magát: ég és föld a különbség! Még ebéd után 
is elmosolyodott, valahányszor eszébe jutott, milyen állapotban van a hacuka. Jókedvűen 
megebédelt, és ebéd után nem fogott hozzá semmiféle irat lemásolásához sem, hanem egy 
kissé ellustálkodott az ágyon, amíg be nem sötétedett. Akkor nem húzta- halasztotta sokat 
a dolgot, felöltözött, vállára vette a köpönyeget és kiment az utcára. Sajnos, nem tudjuk 
megmondani, hol is lakott a vendéglátó hivatalnok: emlékezetünk kezd egyre jobban cser-
benhagyni bennünket, és minden, ami csak van Pétervárott, minden utca és ház úgy egybe-
mosódott, összezava rodott a fejünkben, hogy nagyon nehezen lehet onnan előszedni vala-
mit a rendes formájában.

Volt, ahogy volt, annyi bizonyos, hogy a hivatalnok a város legszebb részében lakott, vagyis 
eléggé messzire Akakij Akakijevicstől. Eleinte néhány néptelen, homályos utcán kellett ke-
resztül haladnia, de minél közelebb ért a hivatalnok lakásához, az utcák annál élénkebbek, 
népesebbek és világosabbak lettek. Egyre sűrűbben tünedeztek fel járókelők; szépen felöl-
tözött hölgyekkel találkozott, hódprémes gallérú férfiak kerültek az útjába, ritkábbak lettek 
a ványkák14 rácsos faszánkóikon, amelyekbe aranyozott fejű szegek voltak verve, viszont egyre 
gyakrabban bukkantak elő a málnaszín bársonysapkás, jóvágású bérkocsisok, medvebőr taka-
rós, lakkozott szánjaikkal, és cifra bakos kocsik repültek végig az utcán, csak úgy csikorgott 
a  hó kerekeik alatt. Akakij Akakijevics mindezt úgy nézte, mint valami újdonságot. Már 
több éve nem járt ki esténként az utcára. Kíváncsian állt meg egy képszalon kivilágított kira-
katánál, hogy jobban megnézze azt a képet, amely egy gyönyörű nőt ábrázolt, amint éppen 
levetette cipőjét, és ily módon csupaszon mutogatta formás kis lábát, a háta mögött a másik 
szoba ajtaján kidugta a fejét valami oldalszakállas férfi, akinek hetyke spanyolszakáll fityegett 
az ajka alatt. Akakij Akakijevics megcsóválta a fejét, és elmosolyodott. Aztán továbbhaladt a 
maga útján. Miért mosolygott, azért-e, mert valami eddig egészen ismeretlen dologra buk-
kant, de ami iránt mégis mindenkiben marad némi érzék, vagy pedig sok más hivatalnokhoz 
hason lóan a következőket gondolta magában: „No hát, ezek a franciák! Szó ami szó, ha már 
egyszer kedvük szottyan valamire, hát akkor aztán…” De nagyon lehetséges, hogy nem is ezt 
gondolta magában, hisz nem lehet belebújni az ember lelkébe és kifürkészni mindent, amit 
csak gondol. Végre odaért ahhoz a házhoz, amelyikben a helyettes irodafőnök lakott. A he-
lyettes irodafőnök nagylábon élt: a lépcsőházban lámpás világított. A lakás az első emeleten 
volt. Amikor Akakij Akakijevics belépett az előszobába, a padlón egész sor sárcipőt látott. 
A szoba közepén egy gőzgomolyokat pöfögő, zubogó szamovár állt. A fogasokon minde-
nütt palástok, köpönyegek lógtak, amelyek közt a hód prémgalléros vagy a bársonyhajtókás 
se volt ritka. A szobából zajos beszélgetés hallatszott, amely még harsányabbá, világosabban 
érthetővé vált, amikor kinyílt az ajtó, és kijött egy lakáj tálcával, amely tele volt üres poharak-
kal; volt rajta még egy tejszíneskanna és egy kétszersülteknek való kosárka is. A tisztviselők 
nyilván már régen egybegyűltek és ki-ki felhörpintette az első pohár teát. Akakij Akakijevics 
saját ke zűleg felakasztotta köpönyegét a fogasra, és bement a szobába. Egyszerre tűntek sze-
mébe a gyertyák, a hivatalnokok, a pipák, a  kártyaaszta lok, és egymásba keveredve ütötte 
meg fülét a mindenfelől hangzó sebes terefere, meg az ide-oda tologatott székek zaja. Nagyon 

14   ványkák:  a bérkocsisok gúnyneve
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ügyetlenül, tétován állt meg a szoba közepén és igyekezett kitalálni, mit is kell csinálnia. De 
már észrevették, nagy üdvrivalgással fogadták és azonnal kitódult mindenki az előszobába, 
hogy szemügyre vegye a köpönyeget. Akakij Akakijevics egy kissé restelkedett, zavarba jött 
ugyan, de nyíltszívű ember lévén, nem tudta leplezni örömét, amikor látta, mennyire dicséri 
a köpönyegét mindenki. Aztán persze mindenki faképnél hagyta őt is, meg a köpönyeget 
is, és ahogy szokás – a vendégek visszaültek a kártyaasztalok mellé. A lárma, a csevegés és a 
vendégsereg – mind- mind olyan furcsa volt Akakij Akakijevicsnek. Egyszerűen nem tudta, 
hogyan viselkedjék, hova tegye kezét-lábát meg egész testét. Végül is letelepedett a játékosok 
mellé, kibicelt nekik, hol egyiknek, hol másiknak az arcába bámult, és bizonyos idő múlva 
ásítozni kezdett, az az érzése támadt, hogy unatkozik, annál is inkább, mert már rég elmúlt 
az az idő, amikor ő nyugovóra szokott térni. Búcsút akart venni a házigazdától, de nem 
engedték el, mondván, hogy az új köpönyeg örömére mindenkinek okvetlen innia kell egy-
egy serleg pezsgőt. Egy óra múlva felszolgálták a hússalátából, borjúsültből, pástétomból, 
cukrászsüteményből és pezsgőből álló vacsorát. Akakij Akakijevicsbe beleerőltettek két serleg 
pezsgőt, minek utána sokkal rózsásabbnak látta a világot, de mégse ment ki a fejéből, hogy 
már tizenkét óra van, s ideje volna hazaballagni. Hogy a házigazda valamilyen furfanggal 
vissza ne marasztalja, kiosont a szobából, az előszobában megkereste köpönyegét, amely nem 
kis sajnálatára a padlón hányódott, kirázta, leszedte róla a pelyhet és más effélét, felöltötte s 
leballagott a lépcsőn az utcára. Az utcán még mindig világos volt. Egyik-másik szatócsüzlet15 
– a cselédek és más egyéb ilyen emberek állandó klubja – nyitva volt, más üzletekből pedig, 
amelyeket már bezártak, hosszú fénysugár szűrődött ki az ajtó résén, jelezve, hogy még nem 
oszlott szét a társaság, és a szobalányok vagy inasok még nem értek végére a tereferének meg a 
pletykának, miközben gazdáik még csak nem is sejtik, hol töltik az időt. Akakij Akakijevics jó-
kedvűen baktatott hazafelé, sőt – maga se tudta, miért – hirtelenjében majdnem utána szaladt 
egy hölgynek, aki úgy iramodott el mellette, mint a villám, és akinek minden testrésze olyan 
különösen mozgott. De tüstént megállt, és ismét nagyon csendesen indult tovább, s maga is 
csodálkozott, hogyan kerekedett kedve úgy nekiiramodni. Nemsokára néptelen, hosszú ut-
cák húzódtak előtte, amelyek még nappal se valami barátságosak, este pedig annál kevésbé. 
Most ezek az utcák még magányosabbak, még néptelenebbek lettek. Az utcai lámpák egyre 
gyérebben pislákoltak; úgy látszik, ide már kevesebb olaj jutott; faházak, deszkakerítések kö-
vetkeztek, sehol egy lélek, csak a hó csillámlott az utcákon, meg a szendergő, alacsony viskók 
lezárt ablaktáblái feketéllettek. Egyre közelebb ért ahhoz a helyhez, ahol végtelennek látszó 
tér szakította ketté az utcát. A túlsó oldalon álló házak alig-alig látszottak, és az egész tér olyan 
volt, mint valami félelmetes sivatag.

Messzire, isten tudja hol, parányi fény pislákolt valami bódéban, amely mintha a világ vé-
gén állt volna. Akakij Akakijevics jókedve itt valahogy feltűnően megcsappant. Önkéntelenül 
is inába szállt a bátorság, amikor nekivágott ennek a térnek, mintha szíve előre sejtette volna, 
hogy valami nemszeretem dolog történik. Szétnézett: sötétség tengere vette körül mindenfe-
lől. „Jobb, ha nem nézegetek semerre” – gondolta és behunyt szemmel haladt tovább. Amikor 
kinyitotta szemét, hogy megtudja, messze van-e még a tér túlsó széle, hirtelen azt vette észre, 
hogy emberek állnak az orra előtt, de pontosan nem tudta megállapítani, kicsodák-micsodák. 
Köd szállt a szemére és mellében riadtan vert a szíve.

15   szatócsüzlet:  közszükségleti cikkeket áruló kisebb vegyeskereskedés
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– Hisz ez az én köpönyegem! – szólalt meg az egyik mennydörgő hangon, és galléron ra-
gadta Akakij Akakijevicset.

Már-már segítségért kiáltott, mikor a másik egészen a szájához nyomta hivatalnokfej nagy-
ságú öklét.

– No, most kiabálj! – dörmögte.
Akakij Akakijevics csak azt érezte, hogy lehúzzák róla a köpönyeget, térddel rúgnak egyet 

rajta; hanyatt vágódott a hóba, és többé már semmit sem érzett. Néhány perc múlva magá-
hoz tért, lábra állt, de akkorra azok már kámforrá váltak. Érezte, hogy nagyon hideg van itt, 
ezen  a puszta téren, és nincs rajta köpönyeg. Kiabálni kezdett, de úgy tetszett, mintha 
a hangjának esze ágában sem lett volna a tér széléig elszállni. Szakadatlan, kétségbeesett ki-
áltozással futásnak eredt a téren keresztül a bódé felé, amely mellett egy éjjeliőr állt és ala-
bárdjára támaszkodva kíváncsian nézte, miféle szerzet szalad feléje messziről olyan éktelen 
kiabálással. Akakij Akakijevics odafutott hozzá, s fuldokló hangon kezdte pirongatni, hogy 
csak alszik, semmire se vigyáz és nem látja, hogyan fosztják ki az embert. Az őr azt felelte, 
hogy ő ugyan semmit se látott, csak azt, hogy a tér közepén megállította két ember, de azt 
gondolta, hogy Akakij Akakije vics barátai voltak, és ahelyett, hogy itt veszekszik vele, in-
kább a rendőrfelügyelőhöz menjen el reggel, az majd kinyomozza, ki rabolta el a köpönye-
get. Akakij Akakijevics teljesen ziláltan szaladt haza: a halántékán és tarkóján gyéren ácsorgó 
hajszálai összevissza kócolódtak; oldala, melle, egész nadrágja csupa hó volt. Vén háziasszo-
nya, mihelyt meghallotta az éktelen dörömbölést az ajtón, gyorsan kiugrott az ágyból, 
és csak fél lábát érkezett papucsba dugni, úgy rohant ajtót nyitni, csupa szeméremből össze-
fogva mellén a hálóinget; de amikor kinyitotta az ajtót, hátratántorodott, hogy ilyen feldúlt 
állapotban látja viszont Akakij Akakijevicset. Amikor pedig elmesélte, mi történt vele, 
az  öregasszony összecsapta kezét és azt mondotta, hogy egyenest a kerületi rendőrkapitány-
hoz kell mennie, mert az őrsparancsnok becsapja, az csak ígérget, de folyton húzni-halaszta-
ni fogja az ügyet; legjobb, ha egyenest a kerületi kapitányhoz megy, az még ismerőse is neki, 
mert Anna, a finn lány, aki azelőtt mint szakácsnő szolgált őnála, most dajkának szegődött 
a kerületi kapitányékhoz. Gyakran látja magát a kerületi kapitányt is, amint elkocsikázik 
a  házuk előtt; minden vasárnap templomba jár, imádkozik, no meg olyan derűsen néz min-
denkire – mindebből látnivaló, hogy csakis jó ember lehet. Miután Akakij Akakijevics vé-
gighallgatta ezt a következtetést, nagy bánatosan szobájába vánszorgott, és hogy hogyan 
töltötte ott az éjszakát, azt annak megítélésére bízom, aki valamelyest bele tudja képzelni 
magát felebarátja helyzetébe. Másnap reggel korán elindult a rendőrkapitányhoz, de azt 
mondták, hogy alszik; elment tíz órakor is, megint azt mondták: alszik. Amikor tizenegy 
felé beállított, azt a feleletet kapta, hogy már nincs otthon. Erre ebédidő tájon ment el újból, 
de a fogadószobában ülő írnokok semmi szín alatt se akarták beereszteni, és mindenáron ki 
akarták szedni belőle, milyen ügyben jött, mi a baja, és mi történt. Akakij Akakijevics – éle-
tében először – a sarkára akart állni és kereken megmondta: személyesen kell beszélnie a ke-
rületi kapitánnyal, és ne merjék őt elutasítani, mert hivatalos ügyben jött, és ha ő panaszt 
tesz, akkor majd megkapják a magukét. Ez ellen semmit se mertek szólni az írnokok, és egyi-
kük ment is, hogy kihívja a kapitányt. Az rendkívül furcsán fogadta a köpönyegrablás törté-
netét. Ahelyett, hogy az ügy fő pontjára fordította volna figyelmét, olyasmi felől kezdte 
faggatni Akakij Akakijevicset, hogy miért ment olyan későn haza; nem bordélyházba tért-e 
be, nem ott időzött-e olyan sokáig; úgyhogy Akakij Akakijevics egészen zavarba jött és kitá-
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molygott a kapitány szobájából, azt se tudta, lesz-e kellő folyása a köpönyegügynek, vagy 
sem. Egész nap nem volt hivatalban (világéletében ekkor fordult elő először). Másnap halál-
sápadtan, ócska hacukájában állított be, amely most még siralmasabbnak festett. A kö-
pönyegrablási história sokakat megrendített, noha akadtak olyan hivatalnokok, akik még 
ezúttal sem mulasztották el, hogy gúnyt űzzenek Akakij Akakijevicsből. Nyomban el is ha-
tározták, hogy gyűjtést rendeznek a javára, de nevetséges semmiség gyűlt össze, mert a hiva-
talnokok már úgyis sokat költöttek. Ugyanis már előbb megrendelték az igazgató arcképét, 
sőt egy könyvet is, amelyet az irodafőnök, a szerző jó barátja, varrt a nyakukba – így aztán 
igen csekélynek bizonyult az összeg. Valaki csupa részvétből rászánta magát, hogy legalább 
jó tanáccsal segít Akakij Akakijevicsen: azt javasolta neki, hogy ne is menjen az őrsparancs-
nokhoz, megtörténhet ugyan, hogy az, ki akarván érdemelni feletteseinek elismerését, vala-
milyen úton-módon valóban előkeríti a köpönyeget, de az akkor is a rendőrségen marad, ha 
ő nem tudja felmutatni a törvényben előírt bizonyítékokat, miszerint a köpönyeg valóban 
az övé; az lesz a legjobb, ha egy tekintélyes személyhez fordul, és hogy ez a tekintélyes személy 
– miután kapcsolatot teremt és ír annak, akinek kell – kikényszerítheti az ügy sikeresebb 
folyását. Nem volt mit tenni, Akakij Akakijevics rászánta magát, hogy elmegy a tekintélyes 
személyhez. Hogy pontosan milyen volt s miben állt e tekintélyes személy tisztsége, az még a 
mai napig sem ismeretes. Tudni kell, hogy ez a tekintélyes személy csak nemrég lett jelenté-
keny személlyé, és azelőtt csupán jelentéktelen személy volt. Egyébként az ő állását most sem 
tekintették jelentékenynek más jelentékenyebbekéhez viszonyítva. De még mindig akadnak 
olyan körök, amelyek számára mégis jelentékeny az, ami mások szemében jelentéktelen. 
Egyébiránt ő sok más eszközzel igyekezett még tekintélyesebbé tenni magát, elrendelte, 
hogy alárendeltjei már a lépcsőnél fogadják, amikor hivatalába érkezik, parancsba adta, 
hogy senki se merészkedjék a színe elé csak úgy egyenest, hanem minden a  legszigorúbb 
rendben haladjon: a kollégiumi regisztrátor tegyen jelentést a kormányzói titkárnak, a kor-
mányzói titkár a címzetes tanácsosnak vagy másnak, ahogy éppen adódik a dolog, és csak így 
kerüljön eléje az ügy. Szent Oroszországban annyira megfertőzött mindenkit az utánzási 
hóbort, hogy mindenki a feljebbvalóját majmolja és utánozza. Azt beszélik, hogy egy címze-
tes tanácsos, amikor megtették egy különálló kis iroda vezetőjévé, nyomban elkerített magá-
nak egy külön kis zugot, amelyet „kancelláriának” nevezett ki és holmi vörösgalléros, paszo-
mányos szolgákat állított az ajtó mellé, akik ajtót nyitottak minden jövevénynek, bár 
a „kancelláriába” egy közönséges íróasztalt is csak nagy üggyel-bajjal tudtak betenni. A tekin-
télyes személy modora és viselkedése komoly és méltóságteljes, de nem valami bonyolult volt. 
Rendszerének alapját a szigorúság alkotta. „Szigorúság, szigorúság és szigorúság” – szokta 
mondani, és az utolsó szónál rendszerint sokatmondóan nézett az arcába annak, akivel ép-
pen beszélt. Erre egyébként semmi sem adott okot, mert hiszen az a tíz hivatalnok, aki iro-
dájának egész kormányzó gépezetét alkotta, anélkül is kellőképpen be volt gyulladva. 
Ha messziről meglátták őt, abbahagyták a munkájukat és vigyázzban állva várták meg, amíg 
a főnök végigmegy a szobán. Alárendeltjeivel való társalgásából csak úgy áradt a szigorúság, 
és jóformán csak három mondatból állt az egész: „Hogyan merészel ön? Tudja maga, kivel 
beszél? Tisztában van maga azzal, hogy ki áll maga előtt?” Egyébként jólelkű ember volt, 
barátai iránt kedves és előzékeny; de a tábornoki rang egészen kizökkentette a rendes kerék-
vágásból. Miután megkapta a tábornoki rangot, valahogy meggabalyodott, kiesett a szerepé-
ből, és egyáltalán nem tudta, hogyan viselkedjék. Ha egyenrangúakkal hozta össze a vélet-
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len, olyan rendes ember volt, hogy nem is kell különb, sőt, sok tekintetben még elég okosnak 
is bizonyult, de mihelyt olyan társaságba került, ahol akárcsak egy fokkal alacsonyabb rangú 
emberek is voltak, akkor valósággal olyan volt, mint valami fajankó: szavát sem lehetett 
venni és állapota fölöttébb szánalomkeltő volt, kivált mert maga is érezte, hogy sokkal, de 
sokkal jobban el tudná tölteni az időt. Olykor lehetett látni a szemén, hogy nagyon szeretett 
volna belekapcsolódni valami érdekes beszélgetésbe vagy belevegyülni valamelyik csoportba, 
de mindig megtorpant arra a gondolatra: nem lesz-e ez túlságosan sok az ő részéről, nem 
lesz-e ez nagyon bizalmas, és nem fogja-e csorbítani tekintélyét. E meggondolás következté-
ben megmaradt örökké ebben a hallgatag állapotban és csak néha bökött ki egy-két egyszó-
tagos szót; ily módon abba a hírbe került, hogy a legunalmasabb ember a kerek világon. 
Ehhez a tekintélyes személyhez állított be a mi Akakij Akakije vicsünk, mégpedig a legalkal-
matlanabb időben, a legrosszabbkor a maga szempontjából, viszont a legjobbkor a tekinté-
lyes személy szempontjából. A tekintélyes személy éppen szobájában tartózkodott, és na-
gyon vidáman beszélgetett néhány órával ezelőtt érkezett régi jó ismerősével, gyermekkori 
pajtásával, akivel már évek óta nem találkozott. Ekkor jelentették neki, hogy valami Bas-
macskin keresi. „Ki fia-borja az?” – kérdezte kurtán. „Valami hivatalnokféle” – válaszolták 
neki. „Ahá! No, csak várjon, most nincs időm” – mondotta a tekintélyes személy. Meg kell 
mondani, hogy a tekintélyes személy szava szemenszedett hazugság volt: volt ideje bőven, 
már rég kibeszélgették magukat a barátjával, és már régóta igen hosszú szünetekkel nyújtot-
ták a társalgást, enyhén megpaskolták egymás combját, mondván: „Így hát úgy, Ivan Abra-
movics!” – „Biz’ úgy, Sztyepan Varlamovics!” – de mégis megvárakoztatta a kishivatalnokot, 
hogy megmutassa rég nyugalomba vonult és otthon falujában élő barátjának, mennyit vára-
koznak a hivatalnokok az ő előszobájában. Végre, amikor már eleget csevegtek, jobban 
mondva eleget hallgattak, és elszívták szivarjukat hátrahajtható hátú, kényelmes karosszé-
kükben, akkor végre, mintegy váratlanul, eszébe jutott a dolog, és odaszólt a titkárának, aki 
a jelentésre előkészített iratokkal az ajtónál állt: „Ah, igen, igen, azt hiszem, odakint ácsorog 
egy hivatalnok, mondja meg neki, hogy bejöhet!” Amikor megpillantotta Akakij Akakijevics 
alázatos arcát és ócska egyenruháját, odafordult hozzá és érdes, kemény hangon azt kérdezte 
tőle: „Mi kell magának?” Ezt a modort már jó előre betanulta; magára zárkózva a szobájá-
ban, tükör előtt tanulgatta egy héttel azelőtt, hogy elnyerte a tábornoki rangot és jelenlegi 
állását. Akakij Akakijevics már előre kellőképpen megszeppent, kissé zavarba is jött, és 
amennyire csak tudta, amennyire nyelve engedte – az „izé” szócskának a rendesnél is sűrűbb 
betoldásával –, elmagyarázta, hogy a köpönyeg egészen új volt, és most embertelen módon 
elrabolták, és hogy azért fordult őhozzá, hogy valahogy, izé, írjon pár sort a rendőrfőnök 
úrnak vagy valaki másnak, és keríttesse elő a köpönyegét. A tábornok – nem tudni,  
miért – nagyon bizalmaskodónak találta ezt a modort.

– Hogyhogy, tisztelt uram – szólt érdesen –, nem tudja, mi a rend? Hová tolakodott ön, 
nem ismeri az ügymenetet, mi? Magának először is kérvényt kellett volna beadnia ebben az 
ügyben az iktatóba. A kérvény az irodafőnökhöz, aztán az osztályfőnökhöz került volna, aki 
továbbadta volna a titkáromnak, a titkárom pedig elém terjesztette volna…

– De méltóságos uram – mondta Akakij Akakijevics és igyekezett összeszedni egész gyű-
szűnyi bátorságát, ami csak volt még benne, de ugyanakkor érezte, hogy szörnyen verej-
tékezik –, azért bátorkodtam méltóságodat terhelni, mert a titkárok… az megbízhatatlan 
népség…
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– Micsodaaa? – szörnyülködött a tekintélyes személy. – Honnan vesz magának ekkora vak-
merőséget? Honnan szedi az ilyen ötleteket? Micsoda lázadó szellem terjedt el mostanában 
a fiatalemberek között a feljebbvalóikkal, főnökeikkel szemben!

A tekintélyes személy, úgy látszik, nem vette észre, hogy Akakij Akakijevics már jóval 
túljárt az ötvenen, következésképp legfeljebb csak viszonylagosan lehetett fiatal embernek 
nevezni, vagyis csak ahhoz viszonyítva, aki már elmúlt hetvenéves is.

– Tudja maga, kinek mondja ezt? Tisztában van azzal, hogy ki áll maga előtt? Tisztában van 
vele? Tisztában van vele, kérdem én öntől. – Még dobbantott is, és olyan magasra kanyarítot-
ta erős hangját, hogy bizony más is megszeppent volna, nemcsak Akakij Akakijevics. Szegény 
feje megdermedt, inogni kezdett, egész testében remegett, és sehogy se bírt megállni a lábán: 
ha két altiszt oda nem szalad hozzá, hogy megkapja, bizonyára a padlóra zuhan. Csaknem 
holtraváltan vitték ki. A tekintélyes személy pedig nagyon meg volt elégedve azzal, hogy a ha-
tás minden várakozást felülmúlt, és teljesen megmámorosodott attól a gondolattól, hogy az 
ő szavától még el is ájulnak az emberek; barátjára sandított, hogy lássa, mi a véleménye erről 
az esetről, és nem minden elégedettség nélkül tapasztalta, hogy barátja a legbizonytalanabb 
állapotban volt, sőt már ő maga is bizonyos félelmet érzett.

Akakij Akakijevics egyáltalán nem emlékezett rá, hogyan ment le a lépcsőn, hogyan jutott 
ki az utcára. Nem érezte se kezét, se lábát. Világéletében sem ripakodott rá még ilyen kemé-
nyen egyetlen tábornok sem, kivált idegen! Száját is nyitva felejtette és a járdáról letérve ban-
dukolt az utcákon a süvöltő hóviharban; a szél – jó pétervári szokás szerint – mind a négy 
világtáj felől, minden mellékutcából fújta. Egy szempillantás alatt meghűtötte a torkát, 
és mire hazaténfergett, már egy árva szót sem bírt kinyögni. Tetőtől talpig megdagadt a teste 
– ágynak esett. Ilyen erős hatása van néha az alapos dorgálásnak! Másnapra magas láz tört 
ki rajta. Hála a pétervári éghajlat nagylelkű támogatásának, a betegség lefolyása gyorsabb 
volt, mint várni lehetett volna. Mire megjelent az orvos és megtapogatta az ütőerét, már 
semmi tennivalót sem talált, legfeljebb meleg borogatást rendelhetett, azt is csak azért, hogy 
a beteg ne maradjon az orvostudomány jótékony segítsége nélkül, egyébként már akkor 
kereken megmondta, hogy semmi szín alatt sem fogja egy-két napnál tovább húzni. Ezután 
odafordult a háziasszonyhoz, és azt mondta neki: „Maga pedig, anyókám, ne fecsérelje hiába 
az időt, tüstént rendeljen egy fenyőfa koporsót, mert a tölgyfából való túl drága lesz neki.” 
Hallotta-e Akakij Akakijevics ezeket a számára oly végzetes szavakat vagy nem, s ha hallotta, 
megrendítő hatást tettek-e rá ezek a szavak vagy sem, sajnálta-e a maga nyomorúságos életét 
vagy sem – mindezt nem tudjuk, mert Akakij Akakijevics egész idő alatt félrebeszélt és lázas 
volt. Szakadatlanul lázálmok lebegtek előtte, egyik furcsább volt, mint a másik: hol Petro-
vicsot látta és olyan köpönyeget rendelt nála, amelyiken fortélyos csapda is van a tolvajok 
ellen; hol úgy rémlett neki, hogy a tolvajok az ágya alatt bujkálnak, és minden pillanatban 
hívogatta a háziasszonyát, hogy az egyik tolvajt, aki a takaró alá merészkedett, húzza ki. 
Néha azt kérdezte, minek lóg itt az ócska hacuka, amikor neki új köpönyege van, máskor 
úgy rémlett neki, hogy a tábornok előtt áll, éppen a derekas fejmosást hallgatja és folyton 
azt hajtogatja: „Bocsánat, méltóságos uram”, végül hébe- hóba olyan cifrán elkáromkodta 
magát, olyan trágár szavakat kiabált, hogy a vénasszony nem győzte a keresztet vetni, mert 
világéletében sem hallott semmi effélét Akakij Akakijevics szájából, annál is inkább, mert 
ezek a szavak közvetlenül a „méltóságos uram” megszólítás után következtek. Később telje-
sen értelmetlen zagyvaságot beszélt, amiből nem lehetett megérteni egy mukkot se, csak azt 
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hámozhatta ki az ember, hogy zavaros gagyogása és gondolatai szüntelenül a köpönyeg körül 
forogtak. Szegény Akakij Akakijevics végül kilehelte lelkét. Sem szobáját, sem holmijait 
nem pecsételték le, mert először is nem voltak örökösök, másodszor nagyon kevés hagyaték 
maradt, nevezetesen egy csomó lúdtoll, huszonöt ív kincstári fehér papír, három pár zokni, 
két-három gomb, amelyek már rég leszakadtak a nadrágról, no meg az olvasó előtt már is-
meretes hacuka. Kié lett mindez, csak az Isten tudja, bevallom, meg se kérdeztem attól, aki 
elmondta ezt az esetet. Akakij Akakijevicset kivitték a temetőbe, és elhantolták. És Pétervár 
Akakij Akakijevics nélkül maradt, mintha sohase lett volna benne Akakij Akakijevics. El-
tűnt, nyoma se maradt annak a lénynek, akit senki se védett meg soha, aki senkinek se volt 
kedves, senkinek se volt érdekes, aki még a természetbúvár figyelmét se vonta magára, bár az 
nem mulasztja el, hogy tűjére tűzze a közönséges házilegyet, és mikroszkóp alatt vizsgálgas-
sa; eltűnt az a lény, aki béketűréssel viselte az irodai gúnyolódásokat, aki elköltözött ebből 
az árnyékvilágból anélkül, hogy valami rendkívülit is cselekedett volna, de aki előtt – noha 
csak élete legvégén – mégis megjelent a  jótékony fényes tündér egy köpönyeg alakjában, 
hogy megélénkítse egy pillanatra szegényes életét, és akire azután olyan elviselhetetlenül 
zúdult rá a szerencsétlenség, ahogy lecsap e világ hatalmasainak fejére is! Elhalálozása után 
néhány nappal egy altisztet küldtek a lakására azzal a paranccsal, hogy azonnal jelentkezzék: 
a főnöke követeli. De az altisztnek dolgavégezetlen kellett visszakullognia, és azt a választ 
hozta, hogy Akakij Akakijevics többet nem jöhet. Mikor megkérdezték, miért, így fejezte 
ki magát: „Hát csak, mert meghalt, negyednapja el is temették!” Így szereztek tudomást az 
ügyosztályon Akakij Akakijevics haláláról, és másnap már új hivatalnok ült a helyén, aki ter-
metre sokkal magasabb volt, de már nem olyan egyenes kézírással, hanem sokkal görbébben 
és kajlábban vetette papírra a betűt.

De ki gondolta volna, hogy ezzel még nem szakadt vége Akakij Akakijevics pályafutásá-
nak, hogy a végzet rendeléséből néhány napig élnie kell, halála után még nagy botrányo-
kat kell csapnia, mintegy kárpótlásul soha figyelemre nem méltatott életéért? De mégis 
így történt, minek következtében szerény kis történetünk váratlanul fantasztikus befejezést 
nyer. Pétervárott egyszerre csak városszerte az a hír járta, hogy a Kalinka-hídnál és még 
messze lejjebb is, meg-megjelenik mostanában éjjelenként egy halott, elrabolt köpönye-
gét kereső hivatalnok képében, és elrablott köpönyege visszaszerzésének örve alatt rangra 
és címre való tekintet nélkül mindenkiről leráncigál mindenféle köpönyeget, akár macs-
ka- vagy hódprémmel, akár mosómedve-, róka- vagy medvebőrrel, avagy vattával bélelt 
legyen is, egyszóval: bármiféle szőrméből és bőrből készült légyen is, amit csak kieszel-
tek az emberek, hogy eltakarják a  takarnivalójukat. Az ügyosztály egyik hivatalnoka tu-
lajdon két szemével látta a halottat, és rögtön ráismert Akakij Akakije vicsre, de ettől any-
nyira inába szállt a bátorsága, hogy futásnak eredt, ahogyan csak a lába bírta, így aztán 
nem is tudta jól szemügyre venni, csak azt látta, hogy messziről megfenyegette az ujjával. 
Mindenfelől szakadatlanul özönlött a panasz, hogy nemcsak a címzetes tanácsosok vál-
la meg háta – mert az még csak hagyján! –, hanem az udvari tanácsosoké is ki van téve 
a tökéletes meghűlés veszélyének a gyakori köpönyeglehúzás miatt. A rendőrségen kiad-
ták a rendelkezést, hogy a halottat élve vagy halva, de mindenáron kézre kell keríteni és 
elrettentő példaképpen a legszigorúbban meg kell büntetni: hát ez kis híján sikerült is. 
Az  egyik városnegyed éjjeliőre a Kirjuskin utcában már-már galléron ragadta a halottat, 
ott, a gaztett színhelyén, amikor éppen megtámadott egy nyugalomba vonult zenészt – aki 
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annak idején fuvolán játszott –, és leráncigálta róla daróckabátját. Amikor nyakon csípte, 
odakiáltotta két másik bajtársát, rájuk bízta a halottat, hogy fogják egy darabig, ő maga 
pedig a csizmaszárba nyúlt, csak egy pillanatra, hogy elővegye onnan nyírfaháncsból való 
burnótszelencéjét, és felfrissítse életében még soha olyan cudarul meg nem dermedt orrát.  
De a burnót – úgy látszik – olyanfajta volt, hogy még a halott se bírta elviselni: az éjjeliőr 
– ujjával befogva a jobbat – még nem is érkezett a bal orrlyukával felszippantani egy fél ma-
rékra valót, amikor a hulla akkorát tüsszentett, hogy mindhármójuknak a szemét telefröcs-
csentette. Amíg ők öklüket a szemükhöz emelték, hogy megtöröljék, a halott szőrén-szálán 
eltűnt, úgyhogy jószerint azt se tudták: csakugyan a kezükben volt-e vagy sem. Ettől fogva 
az éjjeliőrök úgy iszonyodtak a hulláktól, hogy még az élőket is féltek elcsípni, és csak mesz-
sziről kurjongatták: „Hé, eredj dolgodra!” A hivatalnok hullája pedig már a Kalinka-hídon 
túl is fel-felbukkant, és nem kis rémületet keltett az ijedős természetű emberekben.

No de mi teljesen a faképnél hagytuk azt a tekintélyes személyt, pedig valójában aligha-
nem ő volt az oka, hogy egyébként elejétől végig színigaz történetünk fantasztikus irányba 
csapott. Először is, igazságérzetünk megköveteli, hogy elmondjuk: a tekintélyes személy 
nem sokkal szegény, tönkre silányított Akakij Akakijevics távozása után valami szánalom-
félét érzett. A  részvét nem volt számára ismeretlen érzés, sok nemes indulat előtt nyitva 
állt szíve kapuja, bár a rangja igen gyakran nem engedte megnyilvánulni ezeket a nemes 
indulatokat. Mihelyt kilépett dolgozószobájából a látogató, a tekintélyes személy töpren-
geni kezdett szegény Akakij Akakijevics esetén. Attól fogva csaknem mindennap megjelent 
előtte a halálsápadt Akakij Akakijevics képe, aki nem bírta elviselni a hivatalos dorgálást. 
Ez a gondolat annyira aggasztotta, hogy egy hét múlva rászánta magát: elküld hozzá egy hi-
vatalnokot, tudakolja meg, hogy van Akakij Akakijevics, és nem lehetne-e valóban segíteni 
rajta. Amikor jelentették, hogy Akakij Akakijevicset idő előtt sírba vitte a láz, lelkiismere-
tének szemrehányó hangját hallotta, és egész nap rossz hangulatban volt. Kissé szórakozni 
kívánt, el is akarta felejteni ezt a kellemetlen benyomást, ezért hát elment egyik barátjához 
estélyre. Ott igen rendes társaságot talált és ami a fő, csaknem egytől egyig azonos rangú 
vendégek gyűltek össze, úgyhogy az égvilágon semmi sem feszélyezte. Ez csodálatos hatás-
sal volt a kedélyére. Nekividult, nyájasan beleelegyedett a társalgásba, kedves volt; egyszó-
val, igen kellemesen töltötte az estét. Vacsora közben megivott két pohár pezsgőt, ez pedig 
– amint tudjuk – jókedvcsinálás szempontjából nem is olyan rossz eszköz. A pezsgő hajla-
mot öntött beléje különféle csintalanságokra. Így például elhatározta, hogy még nem hajtat 
haza, hanem elszánkózik Karolina Ivanovnához – valószínűleg német származású hölgy-
ismerőséhez  –, aki iránt teljesen baráti érzelmekkel viseltetett. Meg kell mondani, hogy 
a tekintélyes személy már csöppet sem fiatal ember, viszont gyöngéd férj és tisztes családapa 
volt. Két fia – akik közül az egyik már hivatalban szolgált – és csinos, tizenhat esztendős, 
kissé fitos, de helyes kis orrú lánya mindennap kézcsókra járult eléje és így köszöntötte: 
„Bonjour, papa.” Hitvese – még mindig eléggé üde, sőt csöppet sem csúnya hölgy – először a 
saját kezét nyújtotta csókra, azután másik oldalára fordította és ő csókolta meg a férje kezét. 
De a tekintélyes személy, noha egyébként teljességgel meg volt elégedve e gyöngéd, házias 
családi élettel, nem tartotta illetlennek, hogy baráti kapcsolatokat tartson fenn a város másik 
végén lakó hölggyel. Ez a jó barátnő csöppet sem volt csinosabb vagy fiatalabb az ő felesé-
génél, de hát vannak ilyen rejtélyek a világon, és nem ránk tartozik, hogy ítéljünk bennük. 
Szóval a tekintélyes személy lement a lépcsőről, és a szánkóba fellépve odaszólt a kocsisnak:  
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„Karolina Ivanovnához!” Ő maga pedig igen kényelmesen beburkolódzott meleg bundá-
jába, és abba a kellemes állapotba merült, amelynél remekebbet ki se lehetne találni az 
orosz ember számára, vagyis abba az állapotba, amikor semmire se gondol az ember, de a 
kellemesnél kellemesebb gondolatok mégis maguktól másznak a fejébe, megkímélik attól a 
fáradságtól, hogy keresse, kergesse őket. A legnagyobb élvezettel idézte emlékezetébe – de 
csak úgy könnyedén – az eltöltött este valamennyi vidám mozzanatát, minden szót, amely 
kacagásra ingerelte a kis társaságot, egyiket-másikat magában dünnyögve el is ismételte, 
és úgy találta, hogy még mindig ugyanolyan mulatságosak, mint azelőtt; így aztán nem 
csoda, ha egyedül is szívből kacagott rajtuk. Igaz, hogy néha bántotta a neki-nekirohanó 
szél, amely Isten tudja, honnan vette magát és miért fúj annyira, de olyan cudarul vágott az 
arcába, marékszámra szórta a havat a szeme közé, és úgy dagasztotta a bunda gallérját, mint 
a vitorlát. Majd természetfeletti erővel a fejére borította, hogy folyton bajlódnia kellett a ki-
kászálódással. A tekintélyes személy hirtelen úgy érezte, hogy valaki erősen galléron ragadta 
őt. Amikor megfordult, egy elnyűtt, ócska egyenruhás, alacsony embert vett észre, és nem 
minden rémület nélkül ismert rá Akakij Akakijevicsre. A hivatalnok arca olyan fehér volt, 
mint a hó, és tökéletesen úgy festett, mint valami halott arca. De a tekintélyes személy ré-
mülete csak akkor hágott tetőfokára, amikor a hulla szája kinyílt, borzalmas, síri bűzt lehelt 
rá, és efféléket mondott: „Ahá, no végre! Végre valahára tégedet is… izé… nyakoncsíptelek! 
Éppen a te bundád kell nekem! Nem jártál el az ügyemben, sőt össze is szidtál – most hát 
csak add ide a magadét!” Szegény tekintélyes személy majd szörnyethalt. Akármilyen kemény 
 legény is volt hivatalában, meg általában alárendeltjeivel szemben, bármennyire is mondta 
mindenki, aki csak egy pillantást vetett férfias külsejére és termetére: „Ez aztán ember a tal-
pán!” – most itt éppúgy félelmet érzett, hogy nem minden ok nélkül tartott valami beteges 
rohamtól. Önként vetette le sebti ben a bundáját, és magából kikelve üvöltött rá a kocsisra: 
„Gyerünk haza, lóhalálba!”

A kocsis, miután meghallotta ezt a hangot, amelyet gazdája rendszerint csak a legkritiku-
sabb pillanatokban szokott hallatni, sőt sokkal kézzelfoghatóbb dolgokkal is kísérni, minden 
eshetőségre számítva a válla közé húzta a fejét, meglendítette az ostort, és nekiiramodott 
a szán, mintha puskából lőtték volna ki. Jó hat perc múlva a tekintélyes személy már házának 
kapuja előtt állt. Ahelyett, hogy Karolina Ivanov ná hoz érkezett volna, otthon kötött ki, sá-
padtan, halálra rémülten, bunda nélkül; valahogy elvánszorgott a szobájáig, és a legnagyobb 
nyugtalanságban töltötte az éjszakát, úgyhogy másnap reggel a teánál a lánya kereken meg is 
mondta neki: „Papa, te ma egészen sápadt vagy!” De a papa hallgatott, és senkinek sem szólt 
egy árva szót sem arról, hogy mi történt vele, hol volt, és hová akart szánkózni. Ez az eset erős 
hatást tett rá. Sokkal ritkábban mondta alárendeltjeinek: „Hogyan merészel ön? Tisztában 
van maga azzal, hogy ki áll maga előtt?”, ha pedig mégis mondta néha, legfeljebb csak akkor, 
ha előbb meghallgatta, miről van szó.

De még érdekesebb, hogy ez után az eset után teljesen megszűnt a hivatalnok kísértetjárá-
sa: úgy látszik, a tábornok bundáját éppen reá szabták, legalábbis már sehol se lehetett olyan 
eseteket hallani, hogy valakiről is lehúzták volna a köpönyeget. Egyébként sok jövő-menő és 
aggodalmaskodó ember sehogy se akart csillapodni, és azt pletykálta, hogy a távoli városré-
szekben még mindig fel-felbukkan a halott hivatalnok. Csakugyan: egy Kolomna negyedbeli 
éjjeliőr a tulajdon szemével látta, amint a kísértet előbukkant egy ház mögül, de az éjjeliőr 
természettől fogva kissé gyönge lévén – annyira, hogy egyszer egy magányos ház mögül elő-
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rohanó közönséges, esztendős ártány16 leverte a lábáról, a körülötte ácsorgó bérkocsisok nagy 
mulatságára, akiktől a csúfolódás fejében egy-egy garast követelt dohányra –, egyszóval gyön-
ge lévén, nem merte megállítani, hanem csak úgy ment utána a sötétben, míg végül a kísértet 
hirtelen körülnézett, megállt, és azt kérdezte: „Neked meg mi kell?” – és akkora öklöt muta-
tott, amilyen öklük nincs is eleven embereknek.

Az éjjeliőr azt felelte: „Semmi” – és azonnal vissza is fordult. De a kísértet most már sokkal 
magasabb volt, óriási bajuszt viselt, valószínűleg az Obuhov-híd felé irányította lépteit, és 
eltűnt a koromsötét éjszakában.

1842
Makai Imre fordítása

16   ártány:  egyéves herélt sertés
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GUY DE MAUPASSANT 
(1850–1893)

Gömböc 

A tönkrevert hadsereg roncsai több napig vonultak át a városon. Már nem is volt többé 
csapat, csak összevissza csorda. A katonák hosszú és piszkos szakállal, cafatos egyenruhában, 
csüggedten támolyogtak, zászló és ezredkeret nélkül. Úgy látszott, valamennyien levertek, 
elcsigázottak, képtelenek egyetlen gondolatra vagy elhatározásra, s már csak megszokásból 
menetelnek, és mihelyt megállottak, összeroskadtak a fáradtságtól. Többnyire népfelkelők 
voltak, békés polgárok, nyugodt tőkepénzesek, kik görnyedeztek a puska súlya alatt, hamar 
rémüldöző és hamar lelkesedő, fürge nemzetőrök, támadásra és megfutamodásra egyaránt 
készek, közbül néhány vörös nadrágos, valamelyik nagy ütközetben szétolvadt hadosztály 
maradványai, komor tüzérek, mindenféle fajta bakákkal elkeverődzve, s néha egy-egy nehéz 
járású dragonyos, ragyogó sisakban, ki alig bírta követni könnyebben haladó társait.

Egymás után jöttek a bandita külsejű felkelők csapatai is, melyeket hatásos néven a Vereség 
Megbosszulóinak, a Sír Polgártársainak, a Halál Osztogatóinak neveztek.

Vezéreik, hajdani posztókalmárok vagy gabonakereskedők, egykori zsiradék- vagy szap-
panárusok, alkalmi hadakozók, kiket pénzükért vagy hatalmas bajuszukért neveztek ki tisz-
tekké, alaposan el voltak látva fegyverekkel, meleg alsóruhával és sujtással, harsogó hangon 
beszéltek, haditerveken vitatkoztak, és azzal hetvenkedtek, hogy a haldokló Franciaországot 
egyedül az ő vasgyúróvállaik tartják fenn, pedig néha saját katonáiktól is rettegtek, kik mint 
afféle hejehuja-legények, gyakran a végletekig vakmerőek, fosztogatók és korhelyek voltak.

A poroszok, mint mondták, hamarosan bevonulnak Rouenba. A nemzetőrség, mely két 
hónap óta a szomszédos erdőben óvatosan tapogatta a terepet, nemritkán tulajdon őrszemeit 
lövöldözte le, és ha nyúl moccant a bokorban, ütközetre készült, most azonban hazatakaro-
dott. Fegyvereik, egyenruhájuk, minden öldöklőszerszámuk, mellyel még az imént három 
mérföldnyi területen riasztgatták az országutak határköveit, hirtelen eltűntek. Végül az utolsó 
francia katona is átkelt a Szajnán, hogy Saint-Severen és Bourg-Achard-on át Pont-Audemer-
be jusson. Legutoljára mindnyájuk mögött a kétségbeesett, szétzüllött embereivel tehetetlen 
tábornok bandukolt, gyalogosan, két szárnysegéde között, szinte magánkívül, hogy a győze-
lemhez szokott nemzetet legendás hősiessége ellenére is ily csúfosan leverték.

Aztán mélységes csönd, ájult és néma várakozás nehezült a városra. Pohos kispolgárok, 
pipogya kalmárok szorongva várták a győzőket, és remegtek, hogy pecsenyesütő nyársaikat és 
konyhakéseiket fegyvernek minősítik.

Úgy rémlett, minden élet megszűnt. A boltok be voltak zárva, az utcák némák és süketek. 
Néha-néha valaki a csöndtől rémülten osont végig a falak mentén.

A várakozás szorongásában már látni vágyták az ellenséget.
A francia csapatok távozását követő nap délutánján néhány ulánus1 száguldott végig a vá-

roson. Kis idő múltán nagy, fekete tömeg ereszkedett le Sainte-Catherine felől, aztán másik 

1    ulánus: lándzsával felfegyverzett könnyűlovas katona
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két megszálló csapat a darnétali és bois-guillaume-i utakon tört elő. A három hadtest elő-
csapatai ekkor a Városház téren találkoztak, és egyszerre valamennyi szomszédos utcán jött 
a német katonaság, és a zászlóaljak durva, ütemes lépései alatt döngött a kövezet.

Az ismeretlen, torokhangon rikoltozott vezényszavak végigrohantak a kihaltnak és el-
hagyatottnak tetsző házsorok mentén, de a zárt ablaktáblák mögül kíváncsi szemek lesték 
a győzőket, kik a háború jogán uralkodtak a város vagyonán és életén. A lakosság az elsöté-
tített szobákban oly hatalmas mozgásba jött, mint a delejtű földrengés idején, a föld nagy és 
gyilkos forrongásakor, mely ellen minden bölcsesség, minden erő hiábavaló. Mert ilyesmit 
érzünk, valahányszor az események rendje megbomlik, bizonytalanság uralkodik, s az emberi 
és természeti törvények lelkiismeretlen és vadállati kegyetlenségek áldozatává lesznek. A föld-
rengés, mely leomló házak alá temet népeket, az árvíz, mely vízbe fulladt parasztok és ökrök 
tetemeit együtt hömpölyögteti a háztetők ledöntött gerendáival, vagy a győzelmes hadsereg, 
mely legyilkolja a védekezőket, másokat fogságba vet, fosztogat a Kard jogán, és ágyúszóval 
ad hálát istenének, megannyi csapás, mely megbontja az Örök Igazságba vetett hitünket 
s mindazt a régen belénk edzett bizodalmunkat, melyet az Ég Oltalmába és az Emberi Észbe 
helyeztünk.

De minden kapun egy-egy kis csapat kopogtatott, aztán bement a házakba. Előbb betörtek 
a városba, most elfoglalták. A legyőzöttek kötelessége most az volt, hogy előzékenyek legye-
nek a győzőkkel.

Nemsokára, hogy az első rémület elült, újabb csönd következett. Sok családnál a porosz 
tiszt az asztalnál evett. A tiszt olykor illedelmes volt, és udvariasságból sajnálkozott Fran-
ciaország sorsán, azt állítva, hogy nem szívesen vett részt ebben a háborúban. Vendéglátói 
hálásak voltak ezért, s eszükbe jutott, hogy később még szükségük lehet pártfogására. Talán 
ha kedveskednek, kevesebb katonát szállásolnak majd hozzájuk. És minek megsérteni valakit, 
akitől függenek? Ilyesmi inkább vakmerőség, mint hősiesség. És Rouen polgárai többé nem is 
vakmerősködtek, mint hősies védekezésük idején, mikor kitüntette magát városuk. Végül azt 
mondták, hogy a francia udvariasság szabályai szerint otthon szabad vendégszeretőnek lenni 
idegen katonával, csak nyilvánosan tilos bizalmaskodni. Künn nem ismerték meg egymást, 
de otthon szívesen elcsevegtek, és a német minden este tovább melegedett a közös tűzhelynél.

Lassacskán a város is visszakapta régi képét. A franciák ugyan alig mutatkoztak még,  
de a porosz katonák csak úgy hemzsegtek az utcán. Egyébként kék dolmányos huszártiszt-
jeik, kik gyilkos fegyverüket hetykén csörgették a kövezeten, nem vetették meg jobban az 
egyszerű polgárokat, mint azok a francia vadásztisztek, akik tavaly iddogáltak ugyanazokban 
a kávéházakban.

Mégis volt valami a levegőben alig érezhetően, valami idegen, ismeretlen és tűrhetetlen 
párakör, valami tovalopakodó szag, a hódítók szaga. Elárasztotta a házakat, a nyilvános te-
reket, megváltoztatta az ételek ízét, s azt az érzést gerjesztette, mintha úton volnának vad és 
veszedelmes törzsek között.

A győzők pénzt követeltek, sok-sok pénzt. A lakók fizettek, mint a köles, hiszen gazdagok 
voltak. Csakhogy a normandiai kereskedő mennél vagyonosabb, annál jobban szenved az 
áldozattól, annál jobban fáj neki, ha pénzének csak egy morzsácskája is más kezébe kerül.

De két mérföldnyire a várostól, a folyó mentén, Croisset, Dieppedalle vagy Biessart felé, 
a tengerészek és halászok gyakran halásztak ki a vízből fölpuffadt, egyenruhás német hullá-
kat, összeszurkálva és megrugdalva, kiknek kő zúzta szét koponyájukat, vagy a hídról lökték 
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őket a vízbe. A folyó iszapja magába temette ezeket a sötét, vad és jogos bosszúkat, ezeket az 
ismeretlen hőstetteket és néma támadásokat, melyek veszedelmesebbek a nyílt ütközetnél, 
és zajos dicsőség se jár értük.

Mert az Idegen iránt való gyűlölet mindig fegyvert ad a rettenthetetlenek kezébe, kik ké-
szek meghalni egy Eszméért.

Miután azonban a megszállók, bár könyörtelen fegyelem jármában tartották a várost, a rá-
juk fogott kegyetlenségekből semmit se követtek el diadalútjukon, az emberek lassanként 
nekibátorodtak, és a honi kereskedők szíve ismét feldobogott az üzlet gondolatára. Egyiké-
nek-másikának nagy érdekeltsége volt a franciák által megszállott Le Havre-ban, és úgy igye-
keztek eljutni a kikötőbe, hogy Dieppe-ig szárazföldön mennek, és csak ott szállnak hajóra.

Fölhasználták az ismerős német tisztek befolyását is, a parancsnoktól kaptak is engedélyt 
az útra.

Hát egy nagy, négylovas postakocsit le is foglaltak az utazásra, és miután tíz résztvevő je-
lentkezett a kocsi gazdájánál, elhatározták, hogy kedden reggel indulnak, mégpedig napkelte 
előtt, hogy semmi csoportosulás ne legyen.

A fagy egy idő óta már megkeményítette a földet, és hétfőn három óra tájt nagy, fekete 
felhők jöttek, melyekből egész este és egész éjszaka szakadatlanul hullott a hó.

Hajnali fél öt órakor az utasok a Normandie vendégfogadó udvarán gyülekeztek, ahol 
kocsira kellett szállniok.

Valamennyien álmosak voltak még, és dideregtek a hidegtől takaróik alatt. A sötétben alig 
látták egymást, vastag téli ruháikba bugyolálva olyanok voltak, mint a kövér plébánosok, 
kik hosszú csuhát viselnek. De kettő egymásra ismert, a harmadik megszólította őket, beszél-
getni kezdtek:

– Elhoztam a feleségemet – szólt az egyik.
– Magam is.
– Én is.
Az első folytatta:
– Mi nem jövünk vissza Rouenba, és ha a poroszok Le Havre felé közelednek, Angliába 

megyünk.
Mindnyájan egyet terveztek, mert a természetük is egyforma volt.
De csak nem akartak befogni. A kis lámpás a lovászfiú kezében időközönként kicsillámlott 

az egyik sötét ajtóból, és nyomban eltűnt a másik ajtóban. A lódobogás zaja tompán hangzott 
az alom ganaján, az épület belsejében pedig egy szitkozódó férfihang szólongatta az állatokat. 
Halk csengettyűcsilingelés jelezte, hogy már kantároznak, s ez mindinkább élénkebbé és gya-
koribbá vált, amint a lovak ütemesen mozogtak, olykor elmaradt, majd egy hirtelen rázkódás 
következtében újrakezdődött, s akkor hallani lehetett a vaspatkók tompa dobaját is a földön.

Az ajtó egyszerre bezárult. Minden zaj megszűnt. A gémberedett polgárok elhallgattak. 
Mozdulatlanok voltak és meredtek.

Végtelen, fehér hópihefüggöny ereszkedett le a földre, tündökletesen. Eltüntette a tárgyak 
alakját, és jégmohával porzott be mindent. A nyugalmas és télbe temetkezett város nagy 
csendjében nem hallatszott más, csak a hullongó hó tétova, névtelen és lenge suhogása, in-
kább sejtelem, mint zaj, könnyű parányok elegyülése, mely mintha betöltené az űrt, és elta-
karná a világot.
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A lámpásos ember újra megjelent, kötélen szomorú lovat vont maga után, mely sehogy 
sem akart jönni. Odaállította a rúd mellé, felcsatolta az istrángot2, és sokáig forgolódott körü-
lötte, csak aztán kantározta föl, mivel csak egyik kezével dolgozhatott, a másikban a lámpást 
tartotta. Mikor a másik lóért akart menni, megpillantotta a mozdulatlan, hótól fehérülő 
utasokat, és így szólt:

– Miért nem ülnek a kocsiba, ott legalább védve vannak.
Erre, úgy látszik, nem is gondoltak, most azonban odarohantak. A három férfi a kocsi bel-

sejébe ültette feleségét, aztán beszálltak maguk is. Majd a többi határozatlan és bebugyolált 
figura is leült egyenként a megmaradt helyekre, szó nélkül.

A kocsi padlója szalmával volt behintve, melybe belesüppedtek a lábak. A hölgyek a kocsi 
mélyében a magukkal hozott rézmelegítőben meggyújtották a faszenet, és egy darabig halk 
hangon magyarázták annak jó tulajdonságait, olyan dolgokat ismételve, melyeket már min-
denki régóta tudott.

Végül, miután a kocsiba a nehéz út miatt négy ló helyett hatot fogtak, egy hang kívülről 
megkérdezte:

– Beszállt már mindenki?
Egy hang belül ezt felelte:
– Be.
Elindultak.
A kocsi lassan, nagyon lassan, lépésben döcögött előre. A kerekek besüppedtek a hóba, 

a  hintó egész teste nyöszörgött tompa ropogással; a lovak csúszkáltak, fújtak, páráztak, 
a kocsis óriási ostora szakadatlanul pattogott, ide-oda lökdösött, begöngyölődött és kigön-
gyölődött, mint valami vékonyka kígyó, aztán hirtelen odavágott a ló kigömbölyödő farára, 
mely olyankor a szilaj erőfeszítésben megfeszült.

Lassacskán azonban reggeledett. A havazás – melyet egy vérbeli roueni utas pamutesőhöz 
hasonlított – elállt. Piszkos fény szüremkedett át a vastag, sötét és nehéz felhőkön, s még 
vakítóbbá tette a táj fehérségét, melyen itt-ott zúzmarás fasorok tünedeztek föl, vagy egy kis 
kunyhó, hókucsmával.

A kocsiban ülők kíváncsian vizsgálgatták egymást ebben a szomorú hajnali világításban.
Egészen belül, a legjobb helyen, szemközt egymással bóbiskolt Loiseau úr, a Grand-Pont 

utcai bornagykereskedő meg a felesége.
Valaha kereskedősegéd volt, gazdája csődbe került, ő megvette boltját, és vagyont gyűjtött. 

Silány lőréjét potom áron vesztegette kis vidéki szatócsoknak, és ismerősei, barátai ravasz 
kópénak, csalafinta, de jó kedélyű normandiainak tartották.

Zsiványsága annyira közismert volt, hogy egyszer este a megyefőnöknél Tournel, a mese- és 
dalköltő – afféle finom és csípős szellem, helyi nagyság – azt ajánlotta a hölgyeknek, akik már 
elálmosodtak, játsszanak rabló-pandúrt, és a rabló természetesen Loiseau legyen. Ezt azon-
nal szájról szájra adták a megyefőnök szalonjában, aztán egy hónapig nevetett rajta az egész 
környék.

Loiseau különben híres volt tréfáiról, jó és rossz ötleteiről, és senki sem említette nevét 
anélkül, hogy rögtön utána ne mondja:

– Ennek a Loiseau-nak igazán nincs párja.

2   istráng: lószerzám, az a kötél vagy szíj, mellyel a lovakat a szekér elé kötik
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Kis termete volt kidudorodó, gömbszerű pocakkal, mely fölött az orcája vöröslött két 
deresedő pofaszakáll között.

Felesége, a nagy, erős, határozott, hangosan beszélő és talpraesett némber a rendet és számí-
tást jelentette a kereskedőcsaládban, melyet vidám serénységével egészen felvidított.

Mellettük nagy-nagy méltósággal, mint magasabb társadalmi osztály képviselője, Carré- 
Lamadon úr foglalt helyet, tekintélyes ember a pamutszakmából, három szövőgyár tulajdo-
nosa, a becsületrend tisztje és a megyei törvényhatósági bizottság tagja. A császárság egész 
ideje alatt az enyhe ellenzék vezére volt, de aztán annál drágábban adta el magát annak az 
ügynek, melyet eddig, saját szavai szerint, udvarias fegyverekkel támadott. Carré-Lamadonné 
őnagysága sokkal fiatalabb férjénél, és állandó vigasztalója a roueni helyőrség jó családból 
származó tisztjeinek.

Szemközt ült férjével, egész aprón, kecsesen, bundájába bugyolálva, és kétségbeesett pillan-
tásokat vetett a kocsi szánalmas belsejére.

Szomszédai, Hubert de Bréville gróf és neje, a legrégibb és legelőkelőbb normandiai ne-
vek egyikének viselői voltak. A gróf, finom modorú öregúr, ravasz öltözködésével igyekezett 
hangsúlyozni IV. Henrik királlyal való hasonlatosságát, ki a család dicső szájhagyománya 
szerint teherbe ejté valamelyik Bréville feleségét, amiért is a férjből gróf lett, és tartományi 
kormányzó.

Hubert gróf Carré-Lamadon kartársa volt a legfőbb tanácsban, s az orléanista pártot kép-
viselte a megyében. Házasságának története egy nantes-i hajósgazda leányával mindmáig ti-
tokzatos maradt. Mivel azonban a grófnőnek nagyvilági megjelenése volt, és olyan társadalmi 
életet élt, mint senki, s aztán azt is beszélték róla, hogy Lajos Fülöp egyik fia szerette őt, az 
egész nemesség körülrajongta, és szalonja első volt a környéken, az egyetlen, mely megőrizte 
a régi galantériát3, és nem fogadott be mindenkit.

Bréville vagyona minden ingatlanával együtt, hír szerint, körülbelül ötszázezer livre-t jö-
vedelmezett.

Ez a hat személy ült a kocsi mélyében, s ott a vagyonos, derűs és erős társadalmat képvisel-
te, azokat a becsületes és megállapodott embereket, kiknek Vallásuk és Elvük van.

Különös véletlen folytán valamennyi nő egy padra került: a grófnőnek még két szomszédja 
is volt, két apáca, kik hosszú rózsafüzéreket morzsoltak, és hol a Pater nostert4, hol az Avét5 
mormolták. Egyik öreg és himlőhelyes volt, mintha közvetlen közelből csapódott volna arcá-
ba egy csomó kartács. A másik nagyon félénk volt, tüdővésztől roncsolt melle fölött szép és 
beteges fejjel, azzal az emésztő hittel, ami a vértanúkat és rajongókat jellemzi.

A két apácával szemközt egy férfi és egy nő vonta magára mindnyájuk figyelmét.
A férfi a közismert Cornudet, a szoci, a köztiszteletben álló emberek réme. Húsz esztendő 

óta áztatta már nagy, vörös szakállát a demokratikus kávéházak söröskancsóiban. Testvéreivel 
és barátaival együtt fölette azt a tekintélyes vagyont, melyet atyjától, a néhai cukrásztól örö-
költ, s türelmetlenül várta a köztársaságot, hogy végre elfoglalhassa forradalmi vacsorák által 
méltán megérdemelt helyét. Szeptember 4-én, úgy látszik, beugratták, és elhitették vele, hogy 
kinevezték megyefőnöknek, de mikor hivatalába akart ülni, az írnokok, a helyzet egyedüli 
urai, nem akarták elismerni, mire kénytelen volt visszavonulni. Egyébként nem volt rossz 

3     galantéria: általában a műveltebb társaságban a nőkkel szemben kötelező udvariasság, nagyvilági modor, 
előzékenység

4    Pater noster: latinul a Miatyánk első két szava
5    Ave: az Üdvözlégy Mária katolikus ima latin elnevezése az Ave Maria
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ember, a légynek se vétett, és szolgálatkész, lángoló buzgalommal szervezte a védelmet. A me-
zőkön vermet ásatott, a szomszédos erdő minden fiatal fáját kidöntötte, az utakon kelepcéket 
állított mindenfelé, és az ellenség közeledtére, megelégedvén ezekkel az előkészületekkel, vi-
dáman visszavonult a városba. Azt gondolta, ezúttal nagyobb szükség van rá Le Havre-ban, 
ahol újabb sáncásatások kellenek.

A nő, úgynevezett „afféle”, korai elhízásáról volt nevezetes, amiért is Gömböcnek csúfol-
ták. Alacsony, gömbölyded, szalonnásan hájas nőcske volt, s duzzatag ujjai, melyeknek ízei 
felpüffedtek, kurta kolbászfüzérekre emlékeztettek; bőre feszes és fényes, rengeteg melle majd 
kibuggyant ruhájából, de azért a férfiak ingerlőnek és kívánatosnak tartották, mert üdeséget 
árasztott magából. Orcája piros alma, nyiladozó bazsarózsabimbó; fenn két gyönyörű, fekete 
szeme tündökölt, melyekre sűrű pillák vetettek árnyékot; lenn bájos, keskeny, nedves, csókra 
termett szájacskájában ragyogó, icipici gyöngyfogacskák villogtak.

Hír szerint ezenkívül még számos egyéb jó tulajdonsággal is rendelkezett.
Mihelyt felismerték, a tisztességes asszonyok nyomban elkezdtek susogni, és ezeket a szava-

kat, mint „utcai lány” és „közbotrány”, olyan hangosan emlegették, hogy Gömböc felfigyelt. 
Tekintetét oly kihívóan és merészen járatta szomszédain, hogy azonnal csönd lett, és minden-
ki lesütötte szemét, Loiseau kivételével, aki a lányt somolyogva nézegette.

A három hölgy azonban, kiket a lány jelenléte hamarosan összébb barátkoztatott, és szinte 
meghitt közelségbe hozott, ismét beszélgetni kezdett. Úgy érezték, hitvesi véd- és dacszövet-
ségre kell lépniök e szemérmetlen utcarongya ellen, mert a törvényes szerelem mindig lenézi 
szabad versenytársát.

Cornudet láttán a három konzervatív férfiú is összemelegedett, pénzről beszélt, s úgy be-
széltek, hogy az sértő volt a szegényekre. Hubert gróf a poroszok által szenvedett károkról 
szólt, az elrabolt barmok és tönkrement vetések okozta veszteségekről, a tízszeres milliomos 
hetvenkedésével, akit alig érintenek egy esztendeig ezek a pusztítások. Carré-Lamadon, aki 
nagyon tapasztalt volt a pamutiparban, jó előre gondolt arra is, hogy hatszázezer frankot 
Angliába küldjön – végső esetre –, amire minden alkalommal számíthatott. Loiseau összes 
megmaradt vinkóját6 a francia hadsereg nyakába sózta, és most az államtól járó rengeteg 
pénzért indult Le Havre-ba.

Mindhárman gyors és baráti pillantásokat vetettek egymásra. Különböző életkörülmé-
nyeik ellenére a pénz szabadkőműves-testvéreinek érezték egymást, kik csak belenyúlnak 
nadrágzsebükbe, és aranyakat varázsolnak elő onnan.

A kocsi oly lassan döcögött, hogy reggel tíz óráig még négy mérföldnyi utat sem tettek 
meg. A férfiak három ízben is leszálltak, és a kocsi mellett baktattak föl a lejtőn. Nyugta-
lankodni kezdtek, mert Tôtes-ban kellett volna ebédelniök, és most azt sem remélték, hogy 
napszállat előtt odaérnek. Mindenki útszéli kocsma után kutakodott, mikor a postakocsi 
belesüppedt egy hóbuckába, és két órába került, míg kikecmeregtek.

Az étvágy nőttön-nőtt, és egészen megzavarta a kedélyeket; sehol egy kocsma vagy bor-
mérés nem látszott, a poroszok közeledte és a kiéhezett francia csapatok átvonulása minden 
ipart megbénított.

Az urak az út menti tanyákra futottak élelemért, de még kenyeret sem találtak, mert a bi-
zalmatlan paraszt mindenét elrejtette attól való féltében, hogy a katonák, akiknek nincs mit 
enniök, kifosztják őket, és erőszakkal rabolják el, amit meglelnek.

6    vinkó: olcsó, rossz, savanyú bor
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Déli egy óra tájt Loiseau kijelentette, hogy szörnyen megéhezett. Valamennyien éppúgy 
szenvedtek, mint ő, már régóta, és a heves étvágy egyre növekedett, úgyhogy minden társal-
gást elfojtott.

Hébe-hóba valaki ásított egyet, a másik azonnal utánaásított; és sorjában, ki-ki jelleme, 
műveltsége és társadalmi állása szerint, egyik szerényen, másik nagy robajjal tátotta fel száját, 
és sietve tartotta tenyerét az üreges és gőzölgő nyílás elé.

Gömböc több ízben lehajolt, mintha valamit keresgélne szoknyái alatt. Pillanatig této-
vázott, nézegette szomszédait, aztán csöndesen újból fölegyenesedett. Az arcok sápadtak és 
elkényszeredettek voltak. Loiseau kinyilatkoztatta, hogy ezer frankot fizetne egy sonkacsülö-
kért. Neje tiltakozó mozdulatot tett, de aztán elcsitult. Mindig megsajdult a szíve, ha köny-
nyelmű költekezésről hallott, még tréfát sem értett ebben a kérdésben.

– Annyi bizonyos – szólt a gróf –, nem jól érzem magam. Hogy is nem hoztam magammal 
egy kis harapnivalót?

Mindnyájan ilyen szemrehányásokkal illették magukat.
Cornudet-nél azonban tele rumos kulacs volt, kínálgatta; hidegen visszautasították. 

Csak Loiseau kortyintott egy kevéskét, és ahogy visszaadta a kulacsot, megköszönte:
– Nem rossz, felmelegít, és megcsalja az étvágyat.
A szesz kedélyessé tette őt, s azt tanácsolta, kövessék a kis hajóról szóló népdal példáját: 

egyék meg a legkövérebb útitársukat. Ez a Gömböcre értett gyengéd célzás megbotránkoztat-
ta a jól nevelt társaságot. Nem feleltek; csak Cornudet mosolyodott el. A két kedvesnővér se 
mormolta már a rózsafüzér imáit, és kezüket ruhájuk ujjába mélyesztve megmerevültek, ma-
kacsul a földre sütötték szemüket, és nyilván az égnek ajánlották fel a rájuk mért szenvedést.

Végre három órakor, mikor egy végeláthatatlan pusztaság közepére értek, ahol már egyet-
len falu sem rémlett, Gömböc fürgén lehajolt, a pad alól fehér asztalkendővel borított, nagy 
kosarat húzott elő.

Először kis porcelántányérkát vett ki, finom ezüst ivópoharat, azután jókora cseréptálat, 
melyben két egész, fölszeletelt sült csirke volt kocsonyás lében; de a kosárban más finom 
holmi is látszott, sütemény, gyümölcs, csemege, háromnapi útra szánt élelem, annyi, nehogy 
kocsmák főztjére legyen utalva a hozója. Négy palack nyaka kandikált elő az elemózsia közül. 
Gömböc kivett egy csirkeszárnyat, és jóízűen enni kezdte a Normandiában régence néven 
ismert zsemlével.

Minden szem feléje fordult. Az illat terjengeni kezdett, kitágította az orrlyukakat, bő nyál 
csurrant a szájakba, és az állkapcsokat, a fülek alatt, fájdalmas görcs rándította össze. A höl-
gyeknek a lány iránt való megvetése elvadult, szerették volna meggyilkolni mint ellenségüket, 
vagy kihajítani a kocsiból a hóba, ivópoharával, kosarával és ennivalójával együtt.

Loiseau azonban majd felfalta szemével a csirkés tálat. Így szólt:
– Szerencsére ön előrelátóbb volt, mint mi. Vannak, akik mindig mindenre gondolnak.
Gömböc most Loiseau felé fordult:
– Parancsol? Kellemetlen reggel óta éhezni.
Loiseau meghajtotta magát:
– Őszintén szólva, elfogadom, mert már nem bírom tovább. Végre is, ugyebár, szükség 

törvényt bont.
Körülnézett, és hozzátette:
– Ilyen esetekben igazán jólesik a kedvessége.
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Újságját széjjelteregette, nehogy nadrágja pecsétes legyen, aztán a mindig vele levő zsebkése 
hegyével kiemelt egy kocsonyás létől csillámló csirkecombot, beleharapott, majd oly látható 
elégedettséggel rágta meg, hogy a kocsi közönsége fájdalmasan fölsóhajtott.

Gömböc azonban alázatosan és nyájasan kínálgatta a kedvesnővéreket is. Tüstént elfo-
gadták mindketten, és anélkül, hogy feltekintettek volna, köszönetet dadogva és nagy sietve 
falatozni kezdtek. Cornudet sem utasította vissza szomszédja ajánlatát, s az apácákkal egye-
temben valósággal asztalt készített a térdükre terített újságpapirosból.

A szájak egyre nyitódtak és csukódtak, faltak, rágcsáltak, és hevesen csemcsegtek. Loiseau 
emberül dolgozott a sarokban, s halkan unszolta élete párját, hogy ő is lásson hozzá. Az asz-
szony sokáig szabódott, de miután a görcs megcsavarta a gyomrát, ő is engedett. Férje ekkor 
egy bókot vágva ki, megkérdezte bájos útitársát, megkínálhatja-e a feleségét egy falatkával.

– Már hogyne, kérem – mondta Gömböc nyájas mosollyal, és nyújtotta a tálat.
Mikor az első palack bordeaux-it kibontották, bizonyos zavar támadt, mert mindössze egy 

pohár volt. Előbb megtörölték, úgy adták sorba. Csak Cornudet ivott szomszédja még nedves 
ajka nyomán, bizonyára udvariasságból.

Ekkor Bréville gróf és grófné, akit falatozó emberek környékeztek és ételpárák bódítottak, 
azt a szörnyűséges kínt szenvedték, mely Tantalustól kapta nevét. A gyáros ifjú felesége egy-
szerre csak akkorát sóhajtott, hogy mindenki feléje fordult; fehér volt, akárcsak künn a hó; 
szeme lecsukódott, homloka lehanyatlott: elvesztette eszméletét. A rémült férj segítségért ri-
mánkodott. Mindnyájan fejüket vesztették, de az idősebb kedvesnővér feltámasztotta az ájult 
nő fejét. Gömböc poharát ajkai közé szorította, és néhány csepp bort itatott vele. A szép asz-
szony megmozdult, felnyitotta szemét, mosolygott, és elhaló hangon jelentette ki, hogy már 
egészen jól érzi magát. De hogy a baj meg ne ismétlődjön, az apáca megitatott vele még egy 
tele pohár bordeaux-it, majd ezt mondotta:

– Csak az éhség az oka, semmi más.
Gömböc pedig elpirulva, zavartan dadogta a négy éhen maradt útitárs felé:
– Istenem, ha merném megkínálni kegyeteket…
Elhallgatott, félt, hogy megbántják. Loiseau megszólalt:
– Ugyan, kérem, ilyen esetben minden ember testvére a másiknak, és segíteni tartozik 

rajta… Hát, hölgyeim, csak semmi ceremónia, fogadják el, az áldóját! Még azt se tudjuk, 
találunk-e éjjeli szállást. Holnap dél előtt különben se jutunk el Tôtes-ba, ha így megyünk.

Mindnyájan haboztak, senki sem merte vállalni az igenért a felelősséget.
A csomót a gróf vágta ketté. A félő kövér lányhoz fordult, és felöltve nagyvilági modorát, 

így szólt:
– Köszönettel elfogadjuk, nagysád.
Csak az első lépés nehéz. Mikor átlépték a Rubicont, akkor már minden jól ment. A ko-

sár kiürült. Volt még benne egy libamáj- és egy kövér pacsirtapástétom, egy darabka füstölt 
nyelv, crassani körte, pont-l’évêque-i7 sajt, finom sütemények, egy tele tányér uborka és ecetes 
hagyma, mert Gömböc, mint minden nő, imádta a savanyúságot.

Mégse ehették meg az ennivalóját ennek a lánynak anélkül, hogy szóba ne álljanak vele. 
Tehát beszélgetni kezdtek, eleinte tartózkodóan, később, mikor látták, hogy illedelmes, sza-
badabban. Bréville grófné és Carré-Lamadonné, akik nagyvilági hölgyek voltak, nagyon 
finoman kedveskedtek. Különösen a grófné nyájaskodott a nagyon előkelő hölgyek szere-

7    pont-l’évêque-i sajt: Normandiából származó francia sajt
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tetre méltó leereszkedésével, akiket semmiféle érintkezés se szennyezhet be. Csak a termetes 
Loiseau-né maradt barátságtalan, kiben egy csendőr lelke lakozott, keveset beszélt, és sokat 
evett.

Természetesen a háborúról folyt a szó. A poroszok borzalmas tetteit mesélték el egymás-
nak, és a franciák vitézkedését; ezek az emberek, akik most menekültek, mind mások bátor-
ságát dicsőítették. Hamarosan ki-ki személyes élményével hozakodott elő, és Gömböc őszinte 
izgalommal, azzal a melegséggel, mellyel az effajta lányok szokták néha előadni izgalmas tör-
ténetüket, elmondta, miként hagyta el Rouent.

– Eleinte azt hittem – mondotta –, hogy ott maradhatok. Lakásom tömve volt élelmi-
szerrel, és szívesebben etettem volna néhány katonát, mintsem hogy isten tudja, hova ván-
doroljak. De amikor megláttam ezeket a poroszokat, nem bírtam magammal! Dühöngtem, 
és egész nap sírtam szégyenemben. Jaj, ha férfi lettem volna! Ablakomból nézegettem eze-
ket a hegyes sisakú, vastag disznókat, és ha szobalányom el nem kapja a kezem, bútoromat 
a  fejükhöz vagdosom. Aztán be is szállásoltak hozzám néhányat: mindjárt az elsőt torkon 
ragadtam. Őket sem nehezebb megfojtani, mint más embert! És meg is teszem, ha el nem 
ráncigálnak a hajamnál fogva. Persze ezek után el kellett bújnom. Aztán, mihelyt tehettem, 
kereket oldottam, és most itt vagyok.

A lányt mindenki ünnepelte. Nagyot nőtt útitársai szemében, akik kezesebben bántak 
a poroszokkal. Cornudet az apostol helyeslő és jóindulatú mosolyával hallgatta, akár a pap 
az Istent dicsérő hívőt, mert a hosszú szakállú demokraták kisajátították a hazafiságot, mint 
a csuhások a vallást. Majd elméleti modorban, a mindennapi falragaszokból ellesett hévvel 
beszélt, végül pedig egy kis szónoklatot kanyarított ki, melyben atyaian megcsipkedte a „kor-
hely Badinguet8”-t.

De Gömböc egyszerre megorrolt, mert bonapartista volt. Vörösebb lett, mint a sült rák, 
és  hebegett a felháborodástól:

– Szerettem volna magukat az ő helyén látni. No, az remek látvány lett volna! Hiszen 
maguk árulták el őt, maguk! Nem lehetett volna Franciaországban maradni, ha olyan maguk-
fajta csirkefogók jutottak volna uralomra!

Cornudet hidegen, lenézően és fölényesen mosolygott, de azért érezni lehetett, hogy most 
jön a durvábbja, mire a gróf közbelépett, és nagy nehezen lecsillapította az ingerült leányzót, 
tekintélye súlyával, kijelentve, hogy minden őszinte vélemény egyformán tiszteletre méltó. 
A grófné és a gyáros felesége azonban, kik mint előkelő emberek, esztelenül gyűlölték lelkük-
ben a köztársaságot, és mint minden nő, ösztönösen szerették a csillogó és zsarnoki uralmat, 
akaratuk ellenére ehhez a méltatlankodó utcai lányhoz húztak, kinek érzései nagyon hason-
lítottak az övéikhez.

A kosár teljesen kiürült. A tíz ember könnyen elbánt vele, csak azt sajnálta, hogy nem 
nagyobb. A társalgás még folyt egy darabig, de mikor már nem volt mit enni, kissé mintha 
elhidegült volna.

Az éj leszállt, a sötétség lassanként növekedett, és a hideg, melyet emésztés idején jobban 
lehet érezni, megborzongatta Gömböcöt, aki hája ellenére is fázott. Erre Bréville-né felkínálta 
neki melegítőjét, melybe reggel óta már többször raktak szenet, és Gömböc tüstént elfogadta, 

8     korhely Badinguet: III. Napóleon gúnyneve, ami onnan eredhet, hogy az 1840-es bebörtönzését követően 
1846-ban megszökött, és egy Badinguet nevű festő ruháiban és papírjaival menekült el Franciaországból
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mert úgy érezte, hogy lefagy a lába. Carré-Lamadonné és Loiseau-né az apácáknak engedték 
át a magukét.

A kocsis meggyújtotta lámpásait. Ezek élénk fénnyel világították meg azt a párafelhőt, 
mely a rudas lovak izzadó fara fölött táncolt, és az út két oldalán elterülő havat, mely a lám-
pák mozgó fényében a szem elé tárult.

A kocsiban most már semmit sem lehetett látni, de Gömböc és Cornudet egyszerre csak 
mozgolódni kezdett, és Loiseau, kinek tekintete áthatolt a homályon, látni vélte, hogy a nagy 
szakállú hirtelen elrebben a lány mellől, mintha hangtalanul jól ellökték volna.

Elöl az úton apró tűzpontok kezdtek feltünedezni. Tôtes volt. Tizenegy órát baktattak, 
s ehhez hozzászámítva azt a kétórai pihenőidőt, melyet a lovak négy ízben kaptak, hogy abra-
koljanak, és kifújják magukat, tizenhárom óráig utaztak. Beértek a városba, és a Commerce 
vendégfogadó előtt megállapodtak.

Kinyílt a postakocsi ajtaja, és most az utasok jól ismert zajra rezzentek össze: kardhüvely 
csörrent meg a földön. Aztán egy német kiabált.

Noha a postakocsi már állott, senki sem szállt ki belőle, mintha mindenki attól tartana, 
hogy kimenet felkoncolják őket. Erre a kocsis egyik lámpájával a kezében megjelent, hirtelen 
rávilágított a kocsi mélyében sorakozó két sor riadt fejre, nyitott szájakra és szemekre, melyek 
a meglepetéstől és rémülettől kitágultak.

A kocsis mellett, az éles fényben egy német tiszt állott, roppant karcsú és szőke, magas 
fiatalember, aki úgy be volt szorítva egyenruhájába, akár leány a derékfűzőjébe, s félrecsap-
va viselte lapos és fényes sapkáját, miáltal az angol vendégfogadók kifutófiújához hasonlí-
tott. Hosszú, egyenes szőrökből álló, rengeteg bajusza kétoldalt végtelenül megkeskenyedett, 
s egyetlen szőke szálacskában végződött, mely oly vékonyka volt, hogy a végét látni sem lehe-
tett, s úgy tetszett, ránehezült a szája szélére, lehúzta arcát, és ajkait is lekonyította.

Nyers hangon, elzászi franciasággal felszólította az utasokat a kiszállásra:
– Tessék kiszállni, uraim és höltyeim!
Először a két apáca engedelmeskedett, a szófogadáshoz szokott zárdaszüzek alázatosságá-

val. Utánuk a gróf és a grófné lépett ki, őket a gyáros és neje követte, majd Loiseau jött, maga 
előtt tolva termetes élete párját.

– Jó napot kívánok! – mondta Loiseau inkább óvatosságból, mint udvariasságból. A tiszt 
a hatalmasok gőgjével nézett rá, és feleletre se méltatta.

Gömböc és Cornudet, bár legközelebb ültek az ajtóhoz, utolsókul szálltak ki, komolyan 
és dölyfösen. A kövér lány uralkodni iparkodott magán, és nyugodt maradt, a szoci gyászos 
és kissé reszkető kézzel csikarta hosszú, vörhenyes szakállát. Meg akarták őrizni méltóságu-
kat, úgy okoskodva, hogy ilyen alkalmakkor ki-ki egész hazáját képviseli egy kissé. Gömböc 
felháborodott útitársai alázatosságán, igyekezett büszkébbnek mutatkozni, mint szomszédai, 
a tisztességes asszonyok, míg a népbarát, érezve, hogy kötelessége jó példával elöljárnia, to-
vábbra is tüntetett ellenzéki magatartásával, melyet a megyei utak eltorlaszolásával kezdett.

Bementek a fogadó tágas konyhájába, a német elkérte a vezérlő tábornok aláírásával ellá-
tott utazási engedélyeket, melyekbe minden utas neve, személyleírása, foglalkozása fel volt 
jegyezve, és hosszan vizsgálgatott mindenkit, összeegyeztetve az embereket a személyleírások-
kal.

Majd nyersen ezt mondta:
– Rendpen fan. – És eltűnt.
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Most mindnyájan föllélegzettek. Még mindig éhesek voltak, vacsorát rendeltek. Fél óra 
kellett, hogy elkészüljön, s míg két szolgáló főzött, megtekintették a szobákat. Minden szoba 
egyetlen hosszú folyosóra nyílt, melynek végén üvegajtó volt, sokatmondó számmal.

Végre asztalhoz ültek, mikor a fogadós maga is megjelent. Hajdani lócsiszár volt, nagy-
darab, asztmatikus ember, kinek rekedt gégéje örökösen sípol a nyálkától. Atyja a Follenvie 
nevet hagyta rá örökül.

– Élisabeth Rousset kisasszony? – kérdezte.
Gömböc megrezzent, és hátrafordult.
– Én vagyok.
– Kisasszony, a porosz tiszt akar magával beszélni, azonnal.
– Énvelem?
– Úgy van, ha csakugyan kegyed az Élisabeth Rousset kisasszony.
Gömböc megzavarodott, pillanatig gondolkozott, majd kereken kijelentette:
– Lehet, csakhogy én nem megyek.
Körülötte mozgolódni kezdtek, vitatták, keresték, miért ez a parancs. A gróf a lányhoz 

közeledett.
– Kegyed helytelenül cselekszik, nagysád, mert ellenkezése nagy kellemetlenségeket okoz-

hat nemcsak önmagának, hanem valamennyi útitársának. Sohasem szabad ellenszegülni 
azoknak, akik nálunk erősebbek. Bizonyára teljesen veszélytelen volna odamenni, kétségkívül 
csak valami formaságról van szó, melyről megfeledkezett.

Mindenki csatlakozott a grófhoz, kérték, siettették, lelkére beszéltek, míg a lány végre en-
gedett, mert valamennyien féltek, hogy a makacskodásból kellemetlenség származhat. Göm-
böc végre így szólt:

– Igazán csak az önök kedvéért teszem.
A grófnő kezet fogott vele.
– Mi pedig szépen köszönjük.
Elment. A többiek várták a leányt, hogy asztalhoz üljenek.
Mindenkit bántott, hogy nem őt hívták a heves és indulatos lány helyett, s magában ki-ki 

készítgette, mit mond majd, hogyha ő kerül sorra.
Tíz perc múlva azonban Gömböc lihegve, vörösen, dúlva-fúlva megjelent, elkeseredetten.
– Ó, a piszok! A piszok! – dadogta.
Mindnyájan tudni akarták, mi történt, de a lány nem szólt; és hogy a gróf tovább unszolta, 

csak ennyit mondott:
– Nem tartozik önökre, nem beszélhetek.
Körülülték a magas levesestálat, melyből káposztaillat áradt. A riadalom ellenére a vacsora 

vidáman zajlott le. Az almabor jó volt, a Loiseau házaspár és a két apáca ezt rendeltek, taka-
rékosságból. A többiek bort ittak; Cornudet sört követelt. Ő a maga egyéni módján húzta ki 
a palack dugóját, pezsegtette az italt, oldalt billentve nézte az üveget, melyet aztán a lámpa 
és a szeme közé tartott, hogy jobban szemügyre vehesse a színét. Mikor aztán ivott, hatal-
mas szakálla, mely megőrizte kedves italának színárnyalatát, megreszketett a gyönyörűségtől; 
szeme bandzsított, hogy folyton követhesse sörös poharát, és úgy tetszett, mintha egyedüli 
élethivatását gyakorolná, amiért a világra született. Azt beszélték, hogy valósággal belső ro-
konságot létesített két nagy szenvedélye között, mely betöltötte egész életét: a világos sör és 
a forradalom között, és valóban, nem ízlelhette az egyiket, hogy a másikra ne gondolt volna.
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Follenvie úr és neje az asztal szélső sarkán evett. A férj hörgött, mint valami repedt moz-
dony, s a mellével sokkal több baja volt, semhogy evés közben is beszélni tudjon, felesége 
ellenben egy percre sem hallgatott el. Elmesélte, mit érzett a poroszok megérkezésekor, hogy 
mit tettek, mit mondtak, átkozta őket, először, mert pénzébe kerültek, aztán, mert két fia 
szolgált a hadseregben. Főként a grófnéhoz beszélt, hízelgett hiúságának, hogy ilyen előkelő 
hölggyel társaloghat.

Aztán mikor kényesebb dolgokról szólt, halkítva hangját, férje olykor-olykor félbeszakí-
totta:

– Jobb volna, kérlek, ha már nem beszélnél annyit.
De az asszony rá se hederített, és folytatta:
– Bizony, grófné, ezek egyebet se tesznek, mint krumplit falnak, meg disznóhúst, aztán 

megint disznóhúst meg krumplit. És szó sincs róla, hogy tiszták volnának. Dehogy! Tisztesség 
ne essék, szólván: mindenhova odarondítanak. És ha látná, hogy órákon és napokon keresztül 
hogyan gyakorlatoznak: mind együtt vannak egy mezőn, és: indulj, hátra arc, jobbra át, balra 
át. Legalább a földet művelnék, vagy az országutakat javítanák. Dehogy, kérem, ez a kato-
naság semmire se jó! A szegény nép csak azért eteti őket, hogy gyilkolni tanuljanak. Én csak 
afféle tudatlan öregasszony vagyok, az igaz, de ha látom, hogy vannak, akik reggeltől estig 
izzadnak és törik magukat, azt mondom: ha akadnak olyanok, akik fölfedeznek mindenfélét, 
és hasznosak igyekeznek lenni, szabad-e, hogy mások meg törjék magukat, csak azért, hogy 
kárt okozzanak? Hát nem szörnyűség-e embert ölni, akár porosz vagy angol vagy lengyel vagy 
francia az illető? Ha valaki bosszút áll azon, aki megbántotta, az bűn, mert megbüntetik érte; 
de ha lelövöldözik fiainkat, mint a kártékony vadat, az nem bűn, s még kitüntetést is kap, 
aki legtöbbet gyilkolt. No, már ezt sohasem fogom megérteni.

Cornudet megszólalt:
– A háború barbarizmus, mikor a békés szomszédot támadjuk meg, de szent kötelesség, 

mikor a hazát védjük.
Az öreg nő lehajtotta fejét.
– Igaz, ha védekezünk, az más. De nem kellene-e megölni inkább azokat a királyokat, 

akik csupa mulatságból háborúskodnak?
Cornudet szeme fellángolt.
– Éljen, polgártársnő! – mondta.
Carré-Lamadon úr mély gondolatokba süppedt. Noha csodálta a híres hadvezéreket, e pa-

raszti nő józan esze rávezette, mennyi gazdagságot jelentene az országnak az, ha a munkátlan 
és haszontalan karokat, azokat az erőket, melyek most tétlenül vesztegelnek, befognák a nagy-
ipari munkára, melynek elvégzéséhez századok szükségesek.

Loiseau fölkelt helyéről, és halkan beszélgetni kezdett a fogadóssal. A kövér ember neve-
tett, köpködött; roppant hasa, amint szomszédja tréfált, rengett a nevetéstől, s meg is vett tőle 
tíz hordó bordeaux9-it tavaszra, mikor a poroszok majd kitakarodnak.

Vacsora után nyomban lefeküdtek, mert nagyon fáradtak voltak.
Loiseau azonban, aki mindent megfigyelt, ágyba küldte feleségét, maga meg hol fülét, 

hol szemét a kulcslyukra nyomva, a „folyosó titkait” igyekezett kifürkészni.
Úgy egy óra múlva ruhasuhogást hallott, gyorsan kikandikált, és Gömböcöt pillantotta 

meg, ki fehér csipkével szegett, kék kasmírpongyolájában még vastagabbnak látszott. Kezében 

9   bordeaux-i: a francia városból és környékéről származó híres vörösborok összefoglaló neve
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gyertyát tartott, s a folyosó végében levő nagy szám felé igyekezett. Közben azonban oldalt 
a folyosón megnyílt egy ajtó, s mikor néhány perc múlva visszatért Gömböc, Cornudet szaladt 
utána ingujjban. Halkan beszélgettek, majd megállottak. Gömböc, úgy tetszett, erélyesen 
védelmezi a szobájába vezető utat. Loiseau, szerencsétlenségére, nem hallotta a szavakat, de 
végül, mikor hangosabban beszéltek, egy párat ő is megértett. Cornudet hevesen ostromolta:

– Ugyan, ne szamárkodjon – mondta –, mi van abban?
Gömböc sértődve felelt:
– Nem, fiam, vannak pillanatok, mikor nem megy a dolog, és itt szégyen is volna.
Cornudet biztosan nem értette, és azt kérdezte: miért? A lány dühbe gurult, és hangosab-

ban mondta:
– Miért? Nem érti, hogy miért? Hiszen poroszok vannak a házban, talán a szomszéd szo-

bában is.
Cornudet elhallgatott. Ennek a lotyónak hazafias szemérme, aki nem ölelkezik ellenség 

közelében, Cornudet szívében is felébresztette alvó méltóságérzetét, mert hogy megölelte őt, 
macskatalpon visszaosont szobájába.

Loiseau fölpuskaporozva ment el a kulcslyuktól, ide-oda bokázott a szobában, levetette 
nyakravalóját, majd fölemelte a takarót, mely alatt kemény, csontos felesége hevert, felébresz-
tette az asszonyt egy csókkal, ezt suttogva:

– Szeretsz, édes?
Az egész ház elcsendesült. De nemsokára valahonnan, határozatlan irányból, talán a pincé-

ből vagy padlásról, hatalmas, egyhangú, szabályos hortyogás hallatszott, tompa és elnyújtott 
zaj, mint elzárt katlan fortyogása. Follenvie úr aludt.

Mivel úgy döntöttek, hogy másnap reggel nyolckor továbbutaznak, mindnyájan a konyhá-
ban gyülekeztek; a kocsi azonban havas ponyvasátorával, ló és kocsis nélkül, magányosan áll-
dogált az udvaron. A kocsist hiába keresték az istállóban, magtárban, kocsiszínben. Úgy hatá-
roztak tehát, hogy szétnéznek a környéken, és elindultak. Ott künn a piac végében templom 
állott, kétoldalt pedig alacsony házak húzódtak, tele porosz katonával. Az első, akit láttak, 
krumplit hámozott. A második, kissé távolabb, a borbély üzletét mosta. A harmadik, feje 
búbjáig szőrös képű katona, síró porontyot dajkált a térdén, s próbálta elcsitítani; és a vaskos 
parasztasszonyok, kiknek férje „a hadra kelt seregnél” volt, jelekkel adták tudtára engedelmes 
legyőzőiknek, mit kell tenniök: fát hasogatni, levest berántani, kávét darálni; egyik katona 
még inget is mosott gazdasszonyának, egy magával tehetetlen öreg nénikének.

Az álmélkodó gróf a paplakból éppen kilépő sekrestyéstől kezdett kérdezősködni. Az öreg 
templom egere így felelt:

– Ó, ezek nem rossz emberek. Ezek, úgy mondják, nem is poroszok. Messzebbről valók, 
nem tudom biztosan, honnan, mindegyik hagyott otthon asszonyt, gyereket, nem szívesen 
háborúskodnak. Biztos vagyok benne, hogy őket is siratják, és a háború éppúgy beadott 
nekik, mint nekünk. Itt nincs is most nagyon rossz sorunk, mert ezek nem bántanak senkit, 
éppen úgy dolgoznak, mintha otthon lennének. Bizony, nagyságos úr, a szegény embernek 
segíteni kell egymáson… A háborút a nagyurak csinálják.

Cornudet, felháborodva a győzők és legyőzöttek közt uralkodó békés egyetértésen, vissza-
ment, jobbnak látta, ha a vendégfogadóban marad. Loiseau tréfálkozott:

– Benépesítik a falut.
Carré-Lamadon komoly észrevételt tett:
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– Helyrehozzák a hibát.
A kocsist azonban sehol se találták. Végre is a falu kávéházában lelték meg, ahol a porosz 

tiszt legényével barátkozott. A gróf kérdőre vonta:
– Nem kapott parancsot, hogy nyolc órára befogjon?
– Kaptam bizony, de azóta másikat is kaptam.
– Mit?
– Hogy semmi esetre se fogjak be.
– Ki adta magának ezt a parancsot?
– A porosz tiszt úr, én úgy éljek.
– És miért?
– Nem tudom. Tessék megkérdezni őt. Nekem megtiltották, hogy befogjak, hát nem fog-

tam be. Így van.
– A tiszt maga adta a parancsot?
– Nem, kérem, a fogadós, az ő nevében.
– Mikor?
– Az este, hogy lefeküdtem.
A három férfi nagyon nyugtalanul tért vissza. Follenvie-t keresték, de szolgálója azt mond-

ta, hogy gazdája sohasem kel fel tíz óra előtt, az asztmája miatt. Sőt, kereken megtiltotta, 
hogy tűzeset kivételével valaha is előbb felkeltsék.

Szerették volna a tisztet látni; de az lehetetlenség volt, jóllehet ő is a fogadóban volt szállva. 
Csakis Follenvie beszélhetett vele polgári ügyekben. Vártak tehát. A nők szobáikba vonultak, 
és tettek-vettek.

Cornudet a konyhában a magas tűzhely alá telepedett, melyben hatalmas tűz lángolt. 
Oda vitetett egy kis kávéházi asztalt, egy kancsó sört, és elővette pipáját, mely a demokraták 
szemében oly nagy tiszteletben részesült, mint ő maga, mivel Cornudet-t szolgálván, a hazát 
szolgálta. Pompás, gyöngyül kiszítt tajtékpipa volt, csaknem oly fekete, mint gazdájának fo-
gazata, de illatos, ívelt, fényes és kezére álló, mintegy kiegészítője ura ábrázatának. Cornudet 
mozdulatlanul ült, és hol a tűzhely lángjára nézett, hol a sör habjára, mely korsóját koronáz-
ta, és valahányszor ivott, elégülten mélyesztette hosszú, csontos ujjait hosszú, zsíros hajába, 
és sörhabtól rojtos bajszát szürcsölgette.

Loiseau azon az ürügyön, hogy zsibbadt lábszárait akarja mozgásba hozni, elment, és a 
helybeli szatócsoknak adott el a borából. A gróf és a gyáros politizáltak, Franciaország jöven-
dő sorsát vitatták. Egyik az orléans-iakban bízott, másik valami ismeretlen megmentőben, 
egy hősben, ki akkor jelenik meg, mikor már mindenki kétségbeesett, egy du Guesclinben10, 
talán egy új Jeanne d’Arcban, vagy egy másik I. Napóleonban? Jaj, csak a trónörökös ne volna 
olyan fiatal! Cornudet csak hallgatta, és mosolygott, mint olyan valaki, aki tudja, mit hoz 
a jövő. Pipája beillatosította az egész konyhát.

Mikor tízet ütött az óra, Follenvie úr is megjelent. Azonnal kikérdezték, de ő nem tehetett 
egyebet, mint minden változtatás nélkül, kétszer-háromszor ismételte a következő szavakat:

– A tiszt úr ezt mondta nekem: Follenvie úr, tiltsa meg, hogy holnap ezeknek az utasoknak 
befogjanak. Nem szabad engedelmem nélkül elutazni senkinek. Értette? Megmondtam!

10     Bertrand du Guesclin: a százéves háború breton származású, kiemelkedő francia katonai parancsnoka volt; 
1370-ben a francia csapatok marsalljának nevezte ki V. Károly francia király
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Most a tisztet akarták látni. A gróf beküldte hozzá névjegyét, melyre Carré-Lamadon is 
fölírta nevét és összes címeit. A porosz azt üzente, rendelkezésére áll az uraknak, mihelyt 
megebédelt, vagyis úgy egy óra tájban.

A hölgyek lejöttek, és bár nagy volt a nyugtalanság, valamicskét ettek is. Gömböc betegnek 
és rendkívül zavartnak látszott.

Éppen megitták kávéjukat, mikor a tisztiszolga az urakat jött keresni.
Loiseau a másik kettőhöz csatlakozott, Cornudet azonban, kit szintén hívtak, hogy 

nagyobb ünnepélyességet biztosítsanak fellépésüknek, büszkén kijelentette, hogy semmi 
érintke zést nem óhajt a németekkel, és visszatelepedett a tűzhely mellé, újabb kancsó sört 
kérve.

A három férfi felment, és bevezették őket a fogadó legszebb szobájába, a tiszt elé, ki egy 
karosszékben terpeszkedett, lábait a kandallón melegítve, és hosszú porcelánpipájából füstölt, 
rikító hálóköntösbe burkolózva, melyet nyilván valamely ízléstelen polgár elhagyott ottho-
nából rabolt el. Nem állt fel, nem köszönt vissza, oda se nézett. Remek példánya a győztes 
katona természetes pöffeszkedésének.

Végre néhány pillanat múlva megszólalt:
– Mit akarják?
A gróf felelt:
– El szeretnénk utazni, kérem.
– Nem lehet.
– Szabad tudnom, hogy miért?
– Mert ne engetem.
– Teljes tisztelettel csak annyit szabadjon megjegyeznem, hogy az ön tábornoka engedélyt 

adott a Dieppe-be való utazhatásra, és azt hiszem, nem követtünk el semmi olyast, amiért 
büntetést érdemelnénk.

– Nem engetem… értik… Elmehetnek.
Mindhárman meghajoltak, és kimentek.
A délután siralmasan telt. A német szeszélyét nem értették, és a legfurcsább gondolatok 

kavarogtak a koponyákban. Mindenki a konyhába jött, és szünet nélkül tárgyalták az ese-
tet. A legképtelenebb dolgokra gondoltak. Talán túszokul tartják vissza őket? De mi célból? 
Vagy fogságba hurcolják valamennyiüket? Vagy talán tekintélyes váltságdíjat akarnak szedni 
érettük? Erre a gondolatra őrült félelem fogta el valamennyit. A leggazdagabbak leginkább 
megrémültek, már szinte látták a szemtelen katona kezei közt az arannyal telt zsákokat, me-
lyeken életüket kell megváltaniok. Elfogadható hazugságokon törték a fejüket, hogy gaz-
dagságukat eltitkolják, és szegényeknek, nagyon szegényeknek lássanak. Loiseau levette óra-
láncát, és zsebébe dugta. A közelgő éj növelte az aggodalmakat. A lámpát meggyújtották, 
és mivel vacsoráig még két órát kellett várni, Loiseau-né egy játszma harmincegyest ajánlott. 
Legalább szórakozzanak. Ráálltak. Udvariasságból még Cornudet is kioltotta pipáját, és részt 
vett a játékban.

A gróf kevert, osztott, Gömböcnek mindjárt harmincegye volt. A játék megnyugtatta a há-
borgó kedélyeket. Cornudet azonban észrevette, hogy a Loiseau házaspár összejátszik, és csal.

Mikor vacsorához akartak ülni, Follenvie ismét megjelent, és hápogó hangján jelentette:
– Porosz tiszt kérdezteti Élisabeth Rousset kisasszonyt: nem változtatta-e meg elhatáro-

zását?
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Gömböc sápadtan, meredten állt, majd hirtelen pipacsvörös lett, és úgy fölfortyant, hogy 
elállt a szava. Végre kitört:

– Mondja meg annak a ronda fráternek, annak a porosz dögnek, hogy soha, érti, soha, 
soha, soha!

A kövér fogadós kiment. Gömböcöt valamennyien körülfogták, kérdezgették, sürgették, 
fedje fel látogatásának titkát. Eleinte a lány vonakodott szólni, de elkeseredése végül erőt vett 
rajta.

– Hogy mit akar? Hogy mit akar? Hát velem akar hálni! – kiáltotta.
Senki sem botránkozott meg a lány szavain, oly nagy volt a felzúdulása. Cornudet oly he-

vesen csapta söröskancsóját az asztalra, hogy eltörött. A közfelháborodás kifejezése volt ez az 
aljas zsoldossal szemben, harag moraja, egyesülés az ellenállásra, mintha csak mindegyiküktől 
külön-külön azt kívánták volna, hogy vegyen részt a lánytól követelt áldozat teljesítésében. 
A gróf undorral jelentette ki, hogy ez a népség a hajdani barbárok módjára viselkedik. Külö-
nösen a nők mutattak határozott és jóindulatú szánalmat Gömböc iránt. A zárdaszüzek, akik 
csak enni jöttek le, lehajtották fejüket, és hallgattak.

Az első düh csillapodtán mégiscsak hozzáfogtak a vacsorához, de keveset beszéltek: min-
denki tűnődött.

A hölgyek korán visszavonultak, az urak pedig dohányoztak, és kártyajátszmát alakítottak, 
melyhez Follenvie-t is meghívták, hogy csínján kivegyék belőle, miként lehetne a tiszt ellen-
állását megtörni. Follenvie azonban csakis kártyáival törődött, se hallott, se látott, szakadat-
lanul csak ezt hajtogatta:

– Játsszunk, uraim, játsszunk!
Olyan lázasan figyelt, hogy még a gégéjében felgyülemlett nyálkát is elfelejtette, és mel-

le néha orgonafúgákat játszott. Sípoló tüdeje az asztma egész hangnyolcadát megzengette, 
a mély és sötét színezetű hangoktól a rikoltani próbáló kiskakas éles és rekedt kukorékolásáig.

Még akkor sem akart felmenni, mikor holtra fáradt felesége érte jött. Az asszony tehát 
maga távozott, mivel ő korán kelő volt, mindig hajnalban ébredt, férje pedig, a későn fekvő, 
mindig hajlandó volt barátaival éjszakázni. Follenvie utánakiáltott:

– Melegítsd meg a tejemet! – És újra belemerült a játszmába.
Mikor aztán látták, hogy semmit sem lehet kihúzni belőle, kijelentették, hogy ideje lefe-

küdni, és mindnyájan aludni tértek.
Másnap reggel elég jókor keltek, tétova reménykedéssel, még inkább vágyakozva az eluta-

zásra, rettegve a szörnyű kis fogadóban töltendő nap gondolatától.
Sajnos a lovak az istállóban rostokoltak, a kocsis nem volt látható. Unalomból a kocsi 

körül lézengtek.
A reggeli nagyon szomorúan telt, és Gömböccel szemben némi elhidegülés volt érezhető, 

mert hogy aludtak egyet a dologra, az éjszaka kissé módosította véleményüket. Most szinte 
haragudtak erre a leányra, hogy titokban nem kereste fel a porosz tisztet, és reggelre kelve 
nem szolgált útitársainak kedves meglepetéssel. Mi van abban? Különben is, ki tudta volna 
meg? A látszat kedvéért azt mondhatta volna a tisztnek, hogy megszánta szenvedő útitársait. 
Hiszen a leánynak meg úgyis mindegy!

Bevallani azonban senki sem merte gondolatát.
Délután, mikor már halálra unták magukat, a gróf azt ajánlotta, tegyenek kis sétát a falun 

kívül. Mindenki alaposan felöltözött, s a kis társaság elindult, csak Cornudet nem ment, aki 
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szívesebben maradt a tűzhely mellett, és az apácák, akik a templomban vagy a plébánosnál 
töltötték minden idejüket.

A napról napra erősbödő hideg kegyetlenül csípett orrot és fület, a lábak úgy összefáztak, 
hogy minden lépés kínszenvedés volt, és az elébük táruló vidék beláthatatlan fehérségében oly 
rémítő gyászosnak tűnt föl előttük, hogy egyszerre mindenki visszafordult, dermedt lélekkel 
és meggémberedő szívvel.

Elöl a négy asszony lépdelt, a három férfi kissé hátrább követte őket.
Loiseau, aki átértette a helyzetet, egyszerre azt kérdezte: vajon ez a szajha még sokáig kény-

szeríti-e őket az itt maradásra? A mindenkor udvarias gróf azt mondta, egy nőtől sem lehet 
követelni ilyen fájdalmas áldozatot, a dolognak magától kell megtörténni. Carré-Lamadon 
megjegyezte, hogy ha a franciák, amint szó volt róla, vissza akarnák foglalni Dieppe-et, az ösz-
szeütközés csak itt, Tôtes-ban lehetne. Ez az észrevétel a másik kettőt leverte.

– Hátha gyalog menekülnénk? – mondta Loiseau.
A gróf vállat vont.
– Ebben a hóban? Nőinkkel? Különben is, rögtön üldözőbe vennének. Tíz percen belül 

elfognának, és kiszolgáltatnának a katonáknak mint foglyokat.
Szent igaz. Elhallgattak.
A hölgyek ruhákról beszéltek. De mintha valami elkényszeredett zavar választotta volna el 

őket.
Egyszerre az utca végén szembejött velük a tiszt. Nagy és karcsú termete lerajzolódott 

a hóra, mely a szemhatárt beszegte, és ment, szétterpesztett térdekkel, azoknak a katonáknak 
sajátos mozdulatával, akik semmi áron se akarják bepiszkítani gondosan kifényesített csiz-
májukat.

Hogy a hölgyek mellett haladt, köszönt, és megvetően mérte végig az urakat, kik különben 
eléggé büszkék voltak, és nem emelték meg a kalapjukat, csupán Loiseau tett úgy, mintha 
levenné kalapját.

Gömböc fülig pirult, a három férjes asszony pedig nagyon megalázottnak érezte magát, 
hogy a katonatiszt ennek a lánynak a társaságában találkozott velük, akit le akart fektetni.

Róla kezdtek beszélni, alakjáról, arcáról; Carré-Lamadonné, aki sok katonatisztet ismert, 
és értett hozzájuk, váltig dicsérte, még sajnálta is, hogy nem francia, különben egészen taka-
ros huszár lenne, kibe minden asszony belebolondulna.

Amikor hazaértek, nem tudták már, mihez kezdjenek. Potomságok miatt is epés szavakat 
váltottak egymással. A csendben elköltött vacsora hamar véget ért, és mindenki felment pi-
henni, azt remélve, hogy alvással hamarabb telik az idő.

Másnap reggel gyűrött arccal, elkámpicsorodva jöttek le. A nők alig beszéltek már Göm-
böccel.

Harangoztak. Keresztelő volt a faluban. A kövér lánynak is volt egy gyermeke yvetot-i pa-
rasztoknál, dajkaságban. Alig látta évente egyszer, és sohase gondolt rá, de a keresztelés gon-
dolata hirtelen heves gyöngédséget fakasztott benne gyermeke iránt, mindenáron ott akart 
lenni a szertartáson.

Mihelyt elment, mindnyájan összenéztek, közelebb húzták székeiket, mert érezték, hogy 
határozniok kell már végre. Loiseau-nak támadt egy ötlete: meg kell mondani a tisztnek, 
tartsa itt egyedül Gömböcöt, a többieket pedig engedje továbbutazni.

Follenvie vitte hírül az ajánlatot, de azonnal vissza is jött. A német, aki jól ismerte az 
embereket, kirúgta őt. Kijelentette: addig mindenki itt marad, míg kívánsága nem teljesül.
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Erre Loiseau-né paraszttermészete egész mivoltában kicsattant.
– Hát csak nem akarunk itt megvénülni? Minthogy ennek az alávaló némbernek az a mes-

tersége, hogy mindenkivel összeadja magát, azt hiszem, nincs is joga ahhoz, hogy válogasson. 
Bocsánatot kérek, de Rouenban még kocsisokkal is összeszűrte a levet, igen, bizony, a megye-
főnök kocsisával! Biztosan tudom, mert nálunk vásárol bort. És most, mikor arról van szó, 
hogy bennünket kirántson a zavarból, finnyáskodik, a taknyosa!… Ez a porosz szerintem 
nagyon úrian viselkedik. Ki tudja, mióta él itt egyedül. Aztán mi hárman vagyunk, és ben-
nünket bizonyára többre becsült volna. De nem, ő megelégszik ezzel az utcai izével. Tiszteli 
a férjes asszonyokat. Gondolják meg, hogy itt ő az úr. Csak azt kellene mondania: „Akarom”, 
s erőszakkal elhurcolhatna katonáival.

A másik két nő megborzongott. A szép Lamadonné szemei felragyogtak, és kissé elhalvá-
nyult, mintha már magán érezte volna a tiszt erőszakos kezét.

A férfiak, kik távolabb vitatkoztak, közelebb jöttek. A dühöngő Loiseau összekötözött 
lábakkal és kezekkel szerette volna a „nyomorultat” az ellenség kezébe adni. A gróf azonban, 
akinek ősei három nemzedéken át nagykövetek voltak, maga is vérbeli diplomata, az udva-
riasság mellett kardoskodott.

– Rá kellene beszélni – mondta.
Erre megtörtént az összeesküvés.
A nők összebújtak, halkították hangjukat, és a vita általánossá vált, ki-ki ajánlott valamit. 

Egyébként az egész illedelmesen folyt le. Mert különösen a nők mindig találtak finom fordu-
latokat, gyöngéd és enyhe kifejezéseket a legkényesebb dolgok jelzésére. Idegen szót sem ért 
belőle, annyira az illem határai közt mozogtak. De a szemérem gyenge fátyola, mely minden 
nagyvilági nőt egyformán vértez, csak a felületet takarta. A nők örültek ennek a dévaj kaland-
nak, alapjában pokolian mulattak, elemükben érezték magukat, pocsoltak a szerelemben, 
mint nyalánk szakácsné, ki belekóstol a másnak készített ételbe.

A jókedv úgyszólván magától támadt, annyira furcsának tűnt fel előttük az eset. A gróf 
kissé merész tréfákat kockáztatott meg, de oly jól adta elő, hogy kacajt fakasztottak. Loiseau 
aztán néhány sikamlósabb malacságot engedett meg, de nem botránkoztak meg rajta. Min-
denkinek fejében csak Loiseau-né durva szavai motoszkáltak: „Minthogy ennek az alávaló 
némbernek az a mestersége, miért válogat?” A csinos Carré-Lamadonné arra gondolt, hogy 
nem válogatna az ő helyében, ha erről a tisztről lenne szó.

Hosszan készültek az ostromra, mintha valami erődöt akarnának körülzárni. Ki-ki megál-
lapodott a szerepben, melyet játszik majd, az érvekben, melyekre támaszkodik, a hadmozdu-
latokban, melyeket végre kell hajtania. Elkészítették a haditervet, a cselfogásokat és meglepe-
téseket az ostromra, hogy az eleven várat az ellenség befogadására kényszerítsék.

Cornudet azonban félrevonult, mint akinek semmi köze az ügyhöz.
A lelkek annyira el voltak foglalva, hogy nem is hallották, mikor Gömböc belépett.  

De a gróf halkan azt mondta: csitt. Erre minden szem föltekintett. Gömböc állt előttük. 
Gyorsan elhallgattak, és zavarukban nem tudtak mindjárt szóhoz jutni. A grófnő, ki jobban 
megszokta a szalonok kétszínűségét, mint a többiek, ezt kérdezte:

– Jól mulatott a keresztelőn?
A kövér lány, még mindig elérzékenyülve, mindent elmesélt, kik voltak ott, mit csináltak, 

még azt is, milyen a templom. Aztán így szólt:
– Jólesik néha imádkozni.
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Ebédig a hölgyek megelégedtek azzal, hogy nyájasak voltak vele, s növelni igyekeztek bizal-
mát, és rá akarták venni, hogy hajtson tanácsaikra.

Az asztalnál kezdték a közeledést. Először is általánosságban az önfeláldozásról kezdtek 
beszélni. Régi példákat idéztek: Juditot és Holoferneszt11, majd minden ok nélkül Lukréciát 
és Sextust12, Kleopátrát, ki ágyába fektetett minden ellenséges hadvezért, majd mint rabszol-
gákat leigázta őket. Aztán valami képtelen esetet tálaltak föl, mely e tudatlan milliomosok 
agyában született meg, római asszonyokról, akik Capuában Hannibál szeretői voltak, azonkí-
vül valamennyi tiszté, közkatonáé és az egész zsoldosseregé. Sorra vették az összes nőket, akik 
a hódítókat megállították, és testükből csatateret csináltak, hatalmi eszközt, fegyvert; azokat, 
kik hősies ölelésükkel győzték le a förtelmes és átkos lényeket, szűziségüket bosszúnak és 
önfeláldozásnak szentelve.

Homályos szavakkal ecsetelték annak a bizonyos nagyon előkelő hölgynek az esetét, aki 
valamely rettentő ragályos betegséggel oltatta be magát, hogy Bonapartét megfertőzze, kit vé-
letlen csoda, hirtelen rosszullét mentett csak meg a végzetes találkán.

És mindezt bizonyos illő és higgadt modorban mondták, csak néha lelkesültek fel 
készakarva, mintegy vetélkedésre serkentve a nőt.

A végén azt hihette volna az ember, hogy a nő egyedüli földi hivatása állandó önfeláldozás, 
a katonaság szeszélyeinek folytonos kielégítése.

A két apáca, mintha semmit sem hallana, mély gondolatokba merült. Gömböc hallgatott.
Hagyták, hogy egész délután gondolkozzon. De az eddigi „nagysád” helyett egyszerűen 

„kisasszonynak” szólították, maguk sem tudták, miért, mintha alább akarták volna szállítani 
a becsület ama fokáról, ahová felkapaszkodott, éreztetni vele szégyenletes helyzetét.

Abban a percben, mikor a levest feltálalták, Follenvie újból megjelent, és ismételte tegnapi 
mondókáját:

– A porosz tiszt kérdezteti Élisabeth Rousset kisasszonyt: nem változtatta-e meg elhatáro-
zását?

Gömböc szárazan ennyit felelt:
– Nem, kérem.
De a vacsora alatt a szövetségesek meggyöngültek. Loiseau három ügyetlen megjegyzést 

szalajtott ki száján. Mindenki abban sántikált, hogy új példákat leljen, de egyet sem talált, 
mire a grófné, talán öntudatlanul, hirtelen vallásos felbuzdulásból, az öregebb apácától 
a szentek nagy tetteiről kezdett kérdezősködni. Bizony sokan követtek el olyasmit, ami a mi 
szemünkben bűnnek látszik, de az Egyház könnyen megbocsátja ezeket a botlásokat, ha Isten 
dicsőségére vagy felebarátaink jóvoltáért történtek. Ez hatásos érv volt, a grófné hasznát is vet-
te. Ekkor pedig, akár hallgatólagos egyetértésből történt ez, vagy titkos szolgálatkészségből, 
melyhez az egyházi ruha viselői mind kiválóan értenek, akár egyszerűen boldog együgyűség-
ből vagy segíteni akaró bárgyúságból, az öreg apáca nagyot lendített az összeesküvők ügyén. 

11    Judit és Holofernész: a katolikus Biblia része a Judit könyve, ebben található Judit és Holofernész története; 
Nabukodonozor hadvezére, Holofernész az izraeli Bethulia ellen vezetett hadjáratot; már-már bevette a vá-
rost, amikor Judit, a gyönyörű zsidó özvegy bejutott Holofernész táborába, a hadvezért szépségével elbűvölte, 
majd lefejezte; Holofernész fejét a városfalra kitűzve elrettentette a niniveieket

12    Lucretia és Sextus Tarquinius Superbus: Lucretia Tarquinius Collatinus erényes és szép felesége volt, akit férje 
rokona, a gőgös Sextus Tarquinius király megerőszakolt; Lucretia elmondta férjének és apjának a történteket, 
majd öngyilkosságot követett el: szíven szúrta magát; a monda szerint ez vezetett Sextus Tarquinius Superbus 
elűzéséhez; Lucius Tarquinius Superbus volt Róma utolsó királya, fia: Sextus Tarquinius



95

 

Félénknek hitték, és kiderült, hogy bátor, bőbeszédű és heves. Nem zavarta meg a kazuisz-
tika13 tétovasága, meggyőződése vasból volt, hite nem ingadozott, lelkiismerete nem ismert 
kétségeket. Természetesnek találta Ábrahám áldozatát, mert ő maga is nyomban megölte 
volna apját, anyját felsőbb parancsra, és véleménye szerint semmi sem visszatetsző az Úrnak, 
ha a szándék dicséretes. A grófné hasznára fordítva váratlan cinkostársa vallásos tekintélyét, 
mintegy körülíratta vele ezt az épületes erkölcsi tételt: „A cél szentesíti az eszközöket.”

Megkérdezte az apácát:
– A kedvesnővér tehát azt hiszi, hogy Istennek minden út tetsző, és megbocsátja a bűnt, 

ha tiszta indítóokból történik?
– Ki kételkedhetik ebben? Egy önmagában csúnya cselekedet gyakran dicséretessé válik 

a gondolat által, mely sugalmazza.
És így folytatták tovább, Isten akaratát boncolgatták, előre látták szándékait, és olyan 

dolgokba vonták bele, melyek igazán nem reá tartoznak.
Mindezt burkoltan, ügyesen, tapintatosan. De a főkötős zárdaszűz minden szava rést ütött 

az utcai leány fölháborodott ellenállásán. Majd a társalgás kissé másra fordult, a rózsafüzéres 
nő a rendházról, a fejedelemasszonyról, saját magáról és aranyos szomszédjáról, a kedves 
Sainte-Nicéphore nővérről kezdett beszélni. Azért hívták őket Le Havre-ba, hogy a himlős 
katonák százait ápolják a kórházakban. Lefestette ezeket a nyomorultakat, részletezte beteg-
ségüket. És míg a porosz tiszt szeszélye feltartóztatta őket, ki tudja, hány francia pusztult 
el, kiket talán meg lehetett volna menteni! Ez az ő hivatása, mindig katonákat ápolni, járt 
a Krímben, Olaszországban, Ausztriában, és hogy elbeszélte hadjáratait, egyszerre úgy tűnt 
föl ez a kedvesnővér, mint azok a dobos és trombitás apácák, kik arra születtek, hogy a tá-
borokat kövessék, fölszedjék a sebesülteket a csaták örvényes forgatagában, és jobban, mint 
följebbvalójuk, egyetlen szóval megfékezzék az engedetlen, fegyelmezetlen zsoldosokat; igazi 
hadiapáca, kinek tönkretett, ezer horpadástól ragyás arcára föl volt írva a háború minden 
pusztítása.

Az apáca szavai után a hatás teljes volt.
Vacsora végeztével ki-ki szobájába sietett, azzal az elhatározással, hogy csak másnap reggel, 

jó későn jön le onnan.
A reggeli nyugodtan folyt le. A tegnap este elvetett magnak időt engedtek, hogy kicsíráz-

zon, és gyümölcsöt hozzon.
A grófné délután sétát indítványozott, a gróf pedig, megbeszélés szerint, karon fogta Göm-

böcöt, és a többiek mögött maradt vele.
Azt a bizalmas, atyáskodó, kissé lenéző hangot használta, mit nagyképű emberek szoktak 

az ilyen lányokkal szemben. „Kedves leányomnak” nevezik őket, és társadalmi állásuk, meg-
dönthetetlen méltóságuk magasából néznek le rájuk. Azonnal a dolog elevenére tapintott.

– Szóval maga jobbnak látja, hogy a porosz csapatok visszaverése esetén kitegyen bennün-
ket és saját magát is az ő erőszakoskodásuknak, és nem hajlandó teljesíteni olyan kedvességet, 
melyet életében már igen gyakran megtett.

Gömböc nem felelt.
A gróf jóságához, okosságához, szívéhez folyamodott. „Gróf úr” tudott maradni, bár ud-

varias, bókoló, sőt kedves is volt, ha kellett. Dicsőítette a nekik teendő szolgálatot, háláját 
emlegette, majd vidáman letegezte a lányt.

13    kazuisztika: esetek gyűjteménye, esettan, esettanulmány



96

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK VILÁGIRODALMÁBÓL

– És tudod, fiam, még azzal is eldicsekedhet az a tiszt, hogy olyan szép lányba harapott, 
amilyen kevés akad a hazájában.

Gömböc nem válaszolt, és a társasághoz csatlakozott.
Mikor visszatértek, a lány felment szobájába, és nem mutatkozott többé. A nyugtalanság 

óriási volt. Mit fog csinálni? Ha tovább is ellenkezik, mennyi baj lesz ebből…
Elérkezett a vacsora ideje. Hiába várták a lányt. Végül belépett Follenvie, és jelentette, 

hogy Rousset kisasszony rosszul érzi magát, ne várják. Mindenki fülét hegyezte. A gróf a fo-
gadóshoz ment, s halkan ezt kérdezte:

– Rendben van?
– Rendben.
Illendőségből nem szólt semmit a többieknek, pusztán bólintott egy kicsit. Erre a mellek-

ből a megkönnyebbülés sóhaja tört ki, öröm sugárzott az arcokon.
– Teringettét! Pezsgőt ide, ha van! – És Loiseau-né megrémült, mikor a gazda négy üveggel 

tért vissza. Mindenki közlékeny és hangos lett egyszerre, dévaj öröm töltötte meg a szíve-
ket. A gróf, úgy látszik, észrevette, hogy Carré-Lamadonné nagyon csinos, a gyáros udvarolt 
a grófnénak. A társalgás élénk, enyelgő, csintalan volt.

Egyszerre csak Loiseau rémült arcot mutatva feltartotta két karját, és üvöltött:
– Csend legyen!
Mindenki elhallgatott, meglepve, csaknem riadtan.
– Csitt! – mondta Loiseau. Két kezét füle mögé tette, szemét a mennyezetre függesztette, 

újból hallgatózott, majd csak ennyit mondott: – Legyenek nyugodtak, minden rendben van.
Először senki sem merte elérteni14, majd elmosolyodtak.
Negyedóra múlva megismételte a mókát, és az este még gyakran felelevenítette, úgy tett, 

mintha fönn az emeleten kérdést intézne valakihez, kétértelmű tanácsokat osztogatva, a ke-
reskedelmi utazó szellemességével.

– Szegény leány! – sóhajtotta szomorúan egyik percben, majd: – Gaz porosz! – mormogta 
dühösen fogai közt. Néha, mikor már oda se gondoltak, remegő hangon mondogatta több-
ször: – Elég! Elég! – És mintha magával beszélne, hozzátette: – Ki tudja, látjuk-e még, csak 
meg ne ölje a nyomorult!

A mókákon, bár ízléstelenek voltak, mindenki mulatott, és senki sem sértődött meg miat-
tuk, mert a felháborodás, mint minden egyéb, a körülményektől függ, és a légkör ekkor már 
telítve volt sikamlós gondolatokkal.

A csemegénél még a hölgyek is tettek szellemes és enyhe célzásokat. A szemek csillogtak, 
sokat ittak. A gróf, aki még botlásaiban is meg tudta őrizni előkelőségének méltóságát, ügyes 
hasonlatokat mondott a sarkvidéki tél végéről s a hajótöröttek öröméről, kik látják megnyílni 
a dél felé vezető utat.

Loiseau, aki már kapatos volt, pezsgős pohárral a kezében, felállott:
– Megszabadulásunk örömére ürítem poharam!
Mindenki felállt, tapsoltak. Még a két apácát is rávették a hölgyek, hogy megnedvesítsék 

ajkukat a pezsgővel, melyet eddig még nem ismertek. Kijelentették, hogy emlékeztet a szóda-
vizes limonádéra, de mégis finomabb annál.

Loiseau összegezte a helyzetet.

14    elérteni: megérteni, felfogni
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– Kár, hogy nincs zongora, egy négyest elkalimpálhatnánk rajta.
Cornudet meg se mukkant, meg se moccant, úgy látszott, súlyos gondolatokba mélyedt, 

olykor dühösen ráncigálta hosszú szakállát, mintha még hosszabbra szerette volna nyújtani. 
Végül éjféltájt, mikor oszladozni kezdtek, a dülöngő Loiseau hirtelen a hasára ütött, és ezt 
gügyögte:

– Polgártárs, magának nincs jókedve ma este, mért nem mond valamit?
Cornudet nyersen felkapta fejét, és villogó, félelmes tekintetét végigjáratta a társaságon.
– Azt mondom mindnyájuknak, hogy amit most tesznek, az gyalázat!
Felkelt, az ajtóhoz ment, még egyszer ismételte:
– Gyalázat! – És eltűnt.
Ez először kissé lehűtötte őket. Loiseau zavarba jött, bambán állt, de aztán visszakapta 

önuralmát, és vadul nevetve ezt ismételte:
– Savanyú a szőlő, ugye, öregem, nagyon savanyú a szőlő?
Mivel nem értették, elmesélte a folyosó titkait. Erre a jókedv újra felviharzott. A hölgyek 

úgy mulattak, mint az őrültek. A gróf és Carré-Lamadon sírtak a nevetéstől. Sehogy se tudták 
elhinni.

– Igazán? Azt akarta, hogy…
– Szavamra, láttam.
– És a leány nem akart…
– Nem, mert a porosz a szomszéd szobában volt.
– Ne mondja…
– Esküszöm.
A gróf fuldokolt. A gyáros a hasát fogta mind a két kezével. Loiseau folytatta:
– Érthető, hogy ma este nem nagyon vidám.
És mind a hárman ismét nagyot nevettek, már-már betegen, lihegve, köhögve.
Ott fenn elváltak egymástól. De a csipkelődő Loiseau-né lefekvéskor nem mulasztotta el 

megjegyezni férjének, hogy a kis „hencegő” Carré-Lamadonné egész este sárgult az irigységtől.
– Tudod, a nők, ha egyenruháról van szó, mindegy nekik, francia-e, vagy porosz. 

Hát mondd, kérlek, nem szomorú ez?
És a folyosó homályában egész éjszaka kis zajok futkostak, halk, alig hallható neszek, melyek 

a lehelethez, a meztelen lábak kacarászásához, az észre se vehető reccsenésekhez hasonlítottak. 
És bizonyára csak nagy későn aludtak el, mert az ajtók alól sokáig kiszüremkedtek a fénysávok. 
Mindezt a pezsgő művelte, mely, mint mondják, elkergeti az álmot.

Másnap éles téli verőfény tündököltette föl a vakító havat. A postakocsi végre befogva vá-
rakozott a kapu előtt, s egy sereg begyeskedő, rózsaszín szemű, fekete pupillás, fehér galamb 
peckesen sétifikált a hat ló lába között, és szemelgetett az elhullajtott, párolgó ganajban.

A báránybőrbe bugyolált kocsis már a bakon ült, pipázgatott, és a sugárzó utasok gyorsan 
élelmiszereket raktak fel az utazás hátralevő idejére.

Most már csak Gömböcöt várták. Ő is megjelent.
Kissé zavartnak s pironkodónak látszott, félénken közeledett útitársai felé, kik mintha nem 

vették volna észre, mindnyájan egyszerre elfordultak tőle. A gróf méltóságosan karon fogta 
nejét, és elvonta a tisztátalan közelségéből.

A kövér lány döbbenten megállott, majd minden bátorságát összeszedve, alázatosan rebeg-
te a gyáros feleségének:
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– Jó napot kívánok!
A nő éppen csak biccentett fejével, szemtelenül, arcán a megsértett erény kifejezésével. 

Mindenki elfoglaltnak látszott, és igyekezett távol maradni tőle, mintha ragályt hozott volna 
szoknyáiban. Majd sietve beültek a kocsiba, hová Gömböc magányosan szállt be, utolsónak, 
és csöndben letelepedett régi helyére.

Meg se látták, meg se ismerték. Loiseau-né távolból szemlélte, méltatlankodva és halkan 
mondta férjének:

– Szerencse, hogy nem mellé kerültem.
A nehézkes jármű zökkent egyet, és az utazás újra megkezdődött.
Eleinte senki se beszélt. Gömböc nem mert fölnézni. Haragudott útitársaira, de egyúttal 

szégyenkezett is, hogy engedett, és bemocskoltatta magát azzal a porosz tiszttel, akinek kar-
jaiba álszent módon ők kergették.

A grófné azonban Carré-Lamadonnéhoz fordulva, nemsokára megtörte a kínos csöndet.
– Ugyebár ismeri d’Étrelles-nét? – kérdezte.
– Hogyne, jó barátnőm.
– Bájos asszonyka!
– Elragadó! Igazán előkelő teremtés, művelt, okos, és minden ízében művész. Pompásan 

énekel, és mesterien rajzol.
A gyáros a gróffal beszélgetett, s az ablaktáblák zörejéből felbuggyant olykor egy-egy szó: 

„szelvény-lejárat-jutalék-fizetési határidő”.
Loiseau, ki elcsente a fogadós régi kártyáját, mely öt év óta zsírosodott a vendéglő piszkos 

asztalain, bésigue15-be kezdett feleségével.
Az apácák kézbe vették övükön lógó olvasóikat, egyszerre keresztet vetettek, elkezdték 

mozgatni ajkukat, mindjobban siettek, mindinkább növekvő gyorsasággal, tompán mormog-
va az Oremust16, közbe-közbe megcsókoltak egy érmet, újra keresztet vetettek, s újrakezdték 
sebes és szakadatlan mormogásukat.

Cornudet mozdulatlanul elmélkedett.
Háromórai utazás után Loiseau összeszedte kártyáit.
– Éhes vagyok – mondta.
Felesége erre kibontotta zsineggel átkötött csomagjukat, és kivett belőle egy darab hideg 

borjúhúst. Ügyesen apró darabokra szeletelte, s mindketten falatozni kezdtek.
– Mi is hozzáláthatnánk – mondta a grófné. A gróf beleegyezett, és a nő kirakta a két 

személyre elkészített élelmet. A hosszúkás tál fedelén porcelánnyúl volt látható, jelezve, hogy 
nyúlpástétom terpeszkedik benne, ízletes eledel, melynek barnálló vadhúsát fehér szalonna-
sávok tűzdelik át, egyéb finomra vagdalt húsokkal elegyítve. Egy szép darab gróji sajt, melyet 
egy hírlapba csomagoltak, zsíros testéhez tapasztotta az újságpapírt, melyen ez állott: „Hírek”.

A két apáca több fokhagymás kolbászt szedett elő, és Cornudet két kezét télikabátja ha-
talmas zsebébe mélyesztve, egyikből négy kemény tojást, másikból kenyérpúposkát húzott 
ki. Lehántotta a tojás héját, lába alá, a szalmába dobta, falni kezdte a tojást is, és a tojás vilá-
gossárga morzsácskáit nagy szakállába hullatta, melyek csillagok gyanánt tündököltek ottan.

15    bésigue: kártyajáték
16    Oremus: imára való felhívás a katolikusoknál
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Gömböc a korai fölkelés sietségében és zavarában semmire se gondolt, és most kétség-
beesetten, dühtől fuldokolva nézte a nyugodtan falatozókat. Először vad harag dühítette, 
fölnyitotta száját, hogy a szájára toluló szitkok özönével lobbantsa szemükre viselkedésüket, 
de az izgalom úgy fojtogatta, hogy nem bírt szólani.

Senki rá nem nézett, senki rá nem gondolt. Úgy érezte, mintha belefúlt volna ezeknek 
a tisztességes semmiháziaknak megvetésébe, kik először feláldozták őt, aztán eldobták, mint 
valami piszkos és haszontalan rongyot. Ekkor eszébe jutott tele élelmiszeres kosara, melyből 
mindent mohón felfaltak, két csirkéje, mely ragyogott a kocsonyás létől, pástétomai, kör-
téi, négy üveg bordeaux-i bora, s dühe hirtelen szétmállott, mint a túlfeszített kötél, mely 
elszakad, és azt érezte, hogy rögtön sírva fakad. Rettentően erőlködött, hogy erős maradjon, 
lenyelte zokogását, mint a gyerekek, de a könnyek kitörtek, ott tündököltek szemhéjai pe-
remén, és egyszerre két kövér könnycsepp buggyant ki szeméből, lassan végiggördült arcán. 
A többiek gyorsabban követték az elsőket, mint a sziklából kiszűrődő vízcsöppek, és szabá-
lyosan peregtek le keblének kidudorodó halmaira. Egyenesen ült, merev tekintettel, rideg és 
sápadt arccal, abban reménykedve, hogy nem látják.

De a grófné észrevette, férjének intett. Az vállat vont, mintha mondaná:
„Sajnálom, én nem tehetek róla.”
Loiseau-né némán, győzelmes mosollyal mormogta:
– Gyalázatát siratja.
A kedvesnővérek, miután a kolbászmaradékot papírba csomagolták, újból hozzákezdtek 

az imádkozáshoz.
Cornudet pedig, befalván tojásait, kinyújtotta lábszárait a szemközti pad ülése alá,  

hátradőlt, keresztbe fonta karjait, mosolygott, mint akinek valami remek ötlete támadt, és el-
kezdte fütyörészni a Marseillaise-t.

Az arcok elkomorultak. A nép dala bizonyára nemigen tetszett szomszédainak. Idegesek 
lettek, ingerlékenyek, és üvölteni szerettek volna, mint kutyák a kintorna hallatára. Cornudet 
észrevette, de nem hagyta abba. Sőt, még néha a szöveget is dúdolgatta:

Hazánknak lángoló szerelme,
Vezesd a bosszúra karunk,
Szabadság, légy mindig velünk te,
Mivel csak téged akarunk!

Gyorsabban haladtak, a hó keményebb volt, és Cornudet az utazás komor óráiban, 
a  kátyús, hepehupás utakon, a leszálló éjben, a kocsira ereszkedő mély homályban is vad 
megátalkodottsággal folytatta bosszúálló, egyhangú fütyülését, egészen Dieppe-ig, kénysze-
rítve az elcsigázott és kétségbeesett lelkeket, hogy elejétől végig figyelemmel kísérjék a dalt, 
és minden ütemnél rágondoljanak a megfelelő szóra.

És Gömböc még mindig sírdogált. Zokogása pedig, melyet nem bírt elfojtani, olykor, két 
versszak között, belehangzott a sötétségbe.

1880. április 16.
Kosztolányi Dezső fordítása
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FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ 
(1821–1881)

Bűn és bűnhődés Bűn és bűnhődés 
[részletek]

ELSŐ RÉSZ
1.

Július elején, egy rendkívül meleg nap alkonyatán, fiatal férfi lépett ki a Sz… utcai házból, 
ahol albérletben lakott, és lassan, láthatóan határozatlanul, elindult a K… híd felé.

Szerencsére nem találkozott a háziasszonyával a lépcsőn. Silány kis szobája a nagy ház 
negyedik emeletén volt, közvetlenül a háztető alatt, és inkább valamiféle ládához hasonlított, 
mint szobához. Háziasszonya, akitől a lakást ebéddel és kiszolgálással bérelte, egy emelettel 
lejjebb lakott, külön lakásban, és a fiatalembernek, valahányszor kimozdult hazulról, okvetle-
nül el kellett mennie a lépcsőre nyíló és örökösen sarkig tárt konyhaajtó előtt. Valami kínos, 
gyáva félelem lepte meg mindig, amikor itt elment; restellte ezt, restelkedésében elfintorította 
az arcát. Sok hónapi szobabérrel tartozott a háziasszonynak, és félt találkozni vele.

Nem mintha különben is gyáva, gyámoltalan természetű lett volna, éppen ellenkezőleg. 
De mostanában ingerlékeny és feszült lelkiállapotban volt, beteges képzelgések üldözték. Ma-
gába zárkózott, elvonult a világtól, és nemcsak háziasszonyát kerülte, de senkivel sem akart 
találkozni. A szegénység nyomasztotta, de az utóbbi időben már szorult helyzetével sem törő-
dött, legfontosabb dolgaival sem tudott s nem is akart foglalkozni.

Valójában nem is a háziasszonytól félt, bánta is ő, akármit tervez ellene, de hogy megálljon 
vele a lépcsőn, végighallgassa a sok karattyolást csupa hétköznapi ostobaságról, amihez semmi 
köze, és zaklassák a pénz miatt, fenyegessék, sopánkodjanak, és ő kénytelen legyen mentege-
tőzni, kifogást keresni, hazudozni – nem, akkor inkább lesurran macska módra, úgy, hogy 
senki meg ne lássa.

Igaz, hogy ezúttal őt magát is meghökkentette, mennyire fél a hitelezőjétől.
„Micsoda vakmerő dolgot tervezek, és közben ilyen ostobaságoktól rettegek! – gondolta 

különös mosollyal. – Hm… így van az… kezünkben tartjuk a sorsunkat, és minden kicsú-
szik a markunkból, csak azért, mert gyávák vagyunk… Igen, ez alapigazság… Érdekes, hogy 
mitől fél legjobban az ember: az új lépéstől, az új, lényeges szótól. Különben… nagyon is 
sokat okoskodom. Azért nem csinálok semmit, mert okoskodom. Bár… talán nem is így van: 
azért okoskodom, mert nem csinálok semmit. Most az utóbbi hónapban szoktam rá, mert 
naphosszat csak heverek az odúmban, és elmélkedem… sok semmiről. Minek is megyek ma 
oda? Hát meg tudom én tenni… azt? Hát komolyan gondolom? Eh, dehogyis. Képzeletemet 
mulattatom vele. Játszom. Ez az: játék.”

Az utcában megrekedt a szörnyű hőség, és ráadásul lárma, tolongás is fogadta, meszes-
gödrök, állványok, tégla, por és az a sajátságos nyári bűz, amelyet olyan jól ismer minden 
pétervári, akinek nincs módja nyaralót bérelni. Ez most mind bántotta, felborzolta a fiatal-
ember amúgy is megviselt idegeit. A csapszékekből – mert csapszékben bővelkedett a város-
rész – tűrhetetlen bűz áradt, és hogy a kép még visszataszítóbb, még leverőbb legyen, itt is, 
ott is részegek tántorogtak az utcán, habár hétköznap volt. Mélységes utálkozás futott át az 
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ifjú finom vonásain. Mert szép ifjú volt, azt meg kell adni: barna hajú, termetre magasabb az 
átlagnál, és karcsú, sudár, a szeme gyönyörű, sötét. De hamarosan megint elmélyedt gondo-
lataiban, szinte öntudatlanságba esett, és csak ment: környezetéből semmit se látott, nem is 
akart meglátni. Olykor-olykor magában mormogott, csak mert megszokta a monologizálást, 
mint az imént maga is megállapította. De ebben a pillanatban azt is érezte, hogy gondolatai 
össze-összekuszálódnak, és ereje fogytán van: második napja jóformán semmit se evett.

Olyan rossz ruha volt rajta, hogy még aki megszokta, az is restellné ezeket a rongyokat 
világos nappal az utcán. Ámbár ebben a városrészben aligha szúrt volna szemet akármiféle 
öltözék is: a számos hírhedt csapszék, a közeli Széna tér és legfőként az idezsúfolt kisiparos-, 
kézműveslakosság olyan alakokkal tarkázta néha ezeket a belsővárosi utcákat és sikátorokat, 
hogy szinte az lett volna furcsa, ha valaki jó ruhában van. De meg az ifjú lelkében úgy felgyűlt 
a haragos megvetés, hogy noha majdnem gyerekesen kényes volt a külsejére, most egy cseppet 
se szégyellte rongyait. Más lett volna persze, ha ismerős vagy valamelyik régi diáktársa akad az 
útjába – akikkel egyáltalában nem akar találkozni. De mikor egy részeg, akit, ki tudja, miért 
és hová vittek arra egy óriási, üres szekéren, amelybe hatalmas parasztló volt fogva – meglátta, 
ujjal rámutatott, és hirtelen teli torokból odakiáltott neki: „Hé, te, németkalapos!” – akkor 
megállt, és görcsösen a kalapjához kapott. Magas, kerek Zimmermann-kalap1 volt a fején, 
egykor elegáns, de most elnyűtt és fakó, csupa lyuk és pecsét, karimája levált, búbja nevet-
ségesen félrenyomódott. De e percben se szégyen volt, amit érzett, egészen más: majdnem 
rémület.

„Tudtam! – mormogta zavartan. – Gondoltam is rá! Szégyen, gyalázat! Hisz az ilyen sem-
miség, a legparányibb ostobaság tönkreteheti az egész tervet. Igen, a kalapom nagyon is fel-
tűnő. Nevetséges, tehát feltűnő. Az én rongyaimhoz okvetlenül sapka kell, akármilyen ócska 
tepsi, de nem ez a szörnyszülött. Ilyet nem visel senki, egy mérföldről meglátják, és megjegy-
zik. Igen, ez a fontos: megjegyzik, később eszükbe jut, és megvan a bizonyíték. Az ember 
lehetőleg ne tűnjön fel… Az apró dolgok… azok fontosak… az apró dolgok rontanak el 
mindig mindent…” […]

2.

[–] Másfél éve lesz, hogy sok hányódás, számos viszontagság után ebbe az emlékművekkel 
ékes, pompás fővárosba kerültünk. Itt végre állást is kaptam. Kaptam, és megint elveszítet-
tem. Érti, uram? Ezúttal már a tulajdon hibámból vesztettem el, mivelhogy előtűnt a jegy, 
amellyel meg vagyok jegyezve… és most egy kuckóban tengődünk, Amália Fjodorovna Lip-
pewechselnél, de hogy azt is miből fizetjük, és miből élünk, nem tudom. Még sokan lak-
nak ott kívülünk… Ó, Szodoma, uram, leírhatatlan… Hm… hát igen… Időközben felnőtt 
az első házasságomból való lányom. Hogy az mit szenvedett a mostohájától, amíg felnőtt,  
arról inkább hallgatok. Mivelhogy Katyerina Ivanovna, ámbár telve van fennkölt érzelmek-
kel, heves, ingerlékeny, és gyorsan jár a keze. Így van ez, uram! De erről nincs mit beszélni. 
Nevelésben tehát, mint ezek után gondolhatja, nemigen részesült Szonyecska. Négy évvel 
ezelőtt megpróbáltam a földrajzot és világtörténelmet átvenni vele, de mivel az én ismereteim 

1     Zimmermann-kalap: Zimmermann pétervári kalapgyáros, a Nyevszkij proszpekten volt üzlete, Dosztojevsz-
kij is vásárolt itt kalapot
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sem valami alaposak, és megfelelő segédeszközökkel se rendelkeztem… ami könyvem volt 
is… hm… szóval, a könyveim sincsenek már meg… Így aztán abbamaradt az egész tanulás. 
Kürosz perzsa királynál megálltunk. Ő aztán később, már érett fejjel, elolvasott néhány ro-
mantikus tartalmú könyvet. Most nemrég, Lebezjatnyikov úr révén is kapott egyet, Lewes  
Fiziológiáját…2 méltóztatik ismerni? Azt nagy érdeklődéssel olvasta, sőt, nekünk is felolvasott 
belőle egyes részleteket: íme, ennyiből áll a műveltsége…

És most engedjen meg egy bizalmas kérdést, uram: mit gondol, mennyit kereshet egy 
szegény, de tisztességes lány tisztességes munkával? Tizenöt kopejkát se tud megkeresni 
naponta, ha tisztességes, és nincs valami különös tehetsége. És akkor is reggeltől estig 
dolgozhat megállás nélkül. Ott van, kérem, az a Klopstock3 államtanácsos, Ivan Ivanovics 
Klopstock… hallotta hírét bizonyosan? Nemcsak hogy a pénzt nem adta meg a lányomnak 
mind a mai napig a hat darab hollandus ing varrásáért, de még csúfosan ki is kergette, dob-
bantott, és sértő szavakkal illette, mert állítólag az ingek gallérját nem jó méretre és ferdén 
varrta. Otthon meg éhesek a gyerekek. És Katyerina Ivanovna kezét tördelve járkál a szobá-
ban, orcáin kiüt a két piros folt, mint ennél a betegségnél mindig. „Itt élősködöl – azt mondja 
neki –, velünk eszel, iszol, melegszel” – pedig hát mit egyék, igyék, mikor a kicsik se láttak 
egy falat kenyeret se három napja. Én meg ott fekszem… mit tagadjam, kérem, részegen 
feküdtem akkor ott. Egyszer csak hallom, hogy Szonya azt kérdi (sose felesel, és olyan szelíd 
hangocskája van… a haja is halványszőke, az arca sovány és mindig sápadt!), azt kérdi tőle: 
„Hát akkor? Talán mégis elszánjam magam arra, Katyerina Ivanovna?” Mert Darja Francov-
na, egy rosszféle nőszemély, akit jól ismernek a rendőrségen is, már háromszor puhatolózott 
a háziasszonyunk útján. „Hát aztán? – feleli gúnyosan Katyerina Ivanovna. – Mit őrzöd any-
nyira? De nagy kincs!” Ne ítélje el, kedves uram, ne ítélje el. Nem józan fejjel mondta ő ezt, 
csak a nagy felindulás meg a betegség, a kenyérért síró kicsik… és inkább csak bántani akart 
a szóval, nem igazán gondolta… Ilyen a természete, hiába. Ha egy gyerek elsírja magát, 
még ha éhségtől sír is, megveri. Egyszer csak látom, úgy hat óra lehetett, Szonyecska felkel, 
veszi a sálját meg a csuklyás köpenykéjét, és elmegy hazulról. Kilenc órakor már otthon volt 
megint. Ahogy bejön, egyenesen Katyerina Ivanovnához megy, letesz elébe harminc ezüst 
rubelt.4 Egy árva szót se szólt, rá se nézett, csak fogta a nagy, zöld kasmírkendőnket (van egy 
kasmírkendőnk, azt közösen használják), betakarta a fejét, arcát, és végigdőlt az ágyon, a  fal-
nak fordulva, csak a kis válla, teste rángatózott… Én csak feküdtem ott részegen, úgy, mint 
addig. Akkor látom, fiatalember, látom, hogy Katyerina Ivanovna feláll, és odamegy, ő  se szól 
egy szót se, csak odamegy Szonyecska ágyához, egész este ott térdelt, a lábát csókolgatta, nem 
akart felállni… Úgy is aludtak el aztán, egymást átölelve… igen… ők ketten… együtt… én 
meg… részegen feküdtem, uram.

Elhallgatott, mintha elmetszették volna a szavát. Aztán hirtelen teletöltötte poharát,  
felhajtotta, és krákogott.

– És azóta, igen tisztelt uram – folytatta rövid szünet után –, a lányom, Szofja Szemjonov-
na, sárgacédulás. […]

2    Lewes Fiziológiája: George Henry Lewes angol szerző könyve, A mindennapi élet fiziológiája 
3     Ivan Ivanovics Klopstock: Dosztojevszkij Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) vezetéknevét „vette 

kölcsön”
4     …letesz elébe harminc ezüst rubelt: a „harminc ezüst” Júdás árulására utal, a regényben szimbolikus jelentése 

van
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3.

Attól kezdve, hogy a diák a levelet olvasni kezdte, szinte folyvást könnyezett, de mikor a végé-
re ért, sápadt volt, arca eltorzult, és görcsösen rángatózott, és szája körül epés, gonosz mosoly 
kígyózott. Fejét a hitvány, gyűrött kispárnára hajtotta, és gondolkozott, sokáig gondolkozott. 
Szíve vadul vert, vadul kavarogtak a gondolatai. Végül már szinte fuldokolt a szűk, sárga 
szobában, amely inkább szekrény vagy láda lehetett volna. Tágasabb tér kellett szemének és 
gondolatainak. Fogta a kalapját, és kiment, de most nem vigyázott a lépcsőn, hogy senki meg 
ne lássa, megfeledkezett erről. A V… sugárúton át a Vasziljevszkij-szigetre sietett, mintha 
sürgős dolga volna ott, de mint rendesen, nem látott, nem hallott, suttogott, sőt hangosan 
beszélt magában, amit a járókelők nagyon furcsállottak. Sokan részegnek nézték.

4.

Az anyja levele nagyon bántotta, de a fő kérdést, a lényeget illetően egy pillanatig sem inga-
dozott, már olvasás közben sem. A dolgot érdemben eldöntötte, éspedig véglegesen. „Ebből 
a házasságból semmi se lesz, amíg élek. Luzsin úr menjen a pokolba!”

„Mert hiszen világos minden – mormogta magában kaján mosollyal, előre élvezve elha-
tározása sikerét. – Nem, mamácskám, nem, Dunyecskám, engem rá nem szedtek! És még 
mentegetőznek, amiért nem kérdeztek meg, nélkülem döntenek! No persze! Azt hiszik, most 
már nem lehet felborítani az egészet! Majd meglátjuk, lehet-e, nem-e. A kifogás remek.  
»Ez a Pjotr Petrovics, kérem, olyan elfoglalt ember, de olyan elfoglalt, hogy a házasságba is 
váltott lovakon robog, még szép, hogy nem vasúton!« Nem, Dunyecskám, tudom én, látom 
én, mi az a sok beszélnivalód velem, azt is tudom, miről töprengtél akkor egész éjjel fel-alá 
járkálva, és mit imádkoztál a kazanyi Istenanyához, aki ott áll mamácska hálószobájában. 
A Golgotára nehéz az út. Hm… eszerint hát ön, Avdotya Romanovna, visszavonhatatlanul 
elhatározta, hogy feleségül megy az igen elfoglalt és tevékeny úriemberhez, aki máris va-
gyonos (máris – ugye, így jobban hangzik, tetszetősebb?), két hivatalt visel, osztja legifjabb 
nemzedékünk nézeteit, ahogyan anyánk írja, és »úgy látszik, jó ember«, mint kegyed maga 
megjegyzi. Ez az »úgy látszik« óriási! És ez a Dunyecska ezért a »látszik«-ért feleségül megy 
hozzá! Óriási! Óriási!…[”] […]

7.

Az ajtón, éppen úgy, mint előző alkalommal, pici rés nyílott, és két szúrós, gyanakvó szem 
szegeződött rá a sötétből. De most elvesztette önuralmát, és majdnem súlyos hibát csinált. 
Attól tartott, hogy az öregasszony, mivel maga van itthon, nem meri majd beereszteni, meg-
fogta hát, és kifelé húzta az ajtót, nehogy becsukják az orra előtt. Az öregasszony nem húzta 
vissza az ajtót, de a kampót nem eresztette el, és így kicsibe múlott, hogy Raszkolnyikov az 
ajtóval együtt őt is ki nem rántotta a lépcsőházba. Mikor látta, hogy elébe áll, és nem ereszti 
be, egyenest nekiment. Erre az ijedten félreugrott, szólni akart, de nem tudott, csak bámult 
rá tágra meredt szemmel.

– Jó estét, Aljona Ivanovna! – köszöntötte lehetőleg könnyedén, de hangja nem enge-
delmeskedett, elakadt, remegett. – Elhoztam azt a… zálogot… de talán gyerünk beljebb… 
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a világosságra. – És egyszerűen otthagyta, tessékelés nélkül előresietett a szobába. Az öregasz-
szony utánaszaladt, most végre megjött a szava.

– Úristen! Mit akar? Ki maga?
– Bocsásson meg, Aljona Ivanovna… de hiszen ismer… Raszkolnyikov… tessék, elhoz-

tam a zálogot, amit a minap ígértem… – És feléje nyújtotta a tárgyat.
A vénasszony éppen csak odapillantott a zálogra, de tekintete már ismét a hívatlan vendég 

szemébe fúródott. Haragosan, fürkészve, gyanakodva nézte. Eltelt egy perc. Raszkolnyikov-
nak már-már úgy rémlett, hogy csúfondáros mosolyt lát a szemében, mintha máris mindent 
tudna. Érezte, hogy elveszti a fejét, valósággal fél tőle, annyira fél, hogy ha még egy pillanatig 
így néz rá, ilyen szótlanul, hát itt hagyja, megszökik.

– Ejnye, miért néz rám így, mintha nem ismerne? – kérdezte most már ő is ingerülten. – 
Ha tetszik, elveszi, ha nem, hát máshová viszem, sietek.

Eszébe se volt, hogy ezt mondja, csak úgy kicsúsztak száján a szavak.
De az öregasszony közben összeszedte magát, és a látogató határozott hangja nyilván meg-

nyugtatta.
– Jó, de hogy lehet így… berontani, bátyuska? Mi ez? – kérdezte a zálogra pillantva.
– Ezüst cigarettatárca, amit említettem.
Az öregasszony már nyújtotta a kezét.
– Ejnye, mért ilyen sápadt? Ni, a keze is remeg! Tán a folyóból húztak ki, bátyuska?
– Lázas vagyok – felelte kurtán. – Megsápasztja az embert a koplalás – tette hozzá alig 

ejtve ki a szavakat. Ereje megint elhagyta. De amit mondott, hihetőnek tűnhetett, mert az 
öregasszony elvette a zálogot.

– Mi ez? – kérdezte, és megint olyan mereven nézte közben a zálogot méregetve.
– Ezüsttárgy… cigarettatárca… nézze meg…
– Várj csak… mintha nem volna ezüst… Tyű, de bekötözted…
Míg a zsineg bogozásával bajlódott, és az ablakhoz fordult, a világosság felé (minden ablak 

csukva volt ebben a fojtó hőségben is), hosszú másodpercekig egyáltalában nem törődött 
a látogatóval, hátat fordított. Raszkolnyikov kigombolta felöltőjét, kiakasztotta a baltát a hu-
rokból, de még nem vette elő, csak fogta a jobb kezében, a kabát alatt. Irtózatosan gyenge volt 
a karja, és érezte, hogy pillanatról pillanatra zsibbad, bénul. Félt, hogy elereszti, leejti a baltát. 
És akkor még forogni is kezdett vele a világ.

– De hogy összevissza kötözte! – csattant fel az öregasszony, és megmozdult, hogy odafor-
duljon.

Egy pillanat se volt vesztegetni való. Elővette a baltát, két kézzel magasra emelte, és félig 
önkívületben, szinte gépiesen, erőkifejtés nélkül, fokával az öregasszony fejére ejtette.

Majdnem teljesen erőtlen volt abban a pillanatban, de ezzel az első baltacsapással megszü-
letett benne az erő.

Az öregasszony hajadonfőtt volt, mint mindig, őszbe vegyült, gyér, szőke haja most is ra-
gadt az olajtól, tarkóján törött szarufésű meredezett, az fogta össze a patkányfark forma fona-
tocskát. A csapás éppen feje búbját érte, részben azért, mert kis termetű volt. Kiáltott ugyan, 
de igen gyengén, és mindjárt a földre rogyott, bár két karját még volt ereje a feje fölé emelni, 
egyik kezében akkor is fogta még a „zálog”-ot. Raszkolnyikov most teljes erővel rávágott még 
egyszer, és harmadszor is, mindig a balta fokával, mindig a feje búbjára. A vér csak úgy dőlt, 
mint egy felborult pohárból, a test hátrabukott. Akkor félreállt, megvárta, míg elterül, de 
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aztán mindjárt lehajolt, és megnézte az arcát. Már halott volt. A szem kidülledt, mintha ki 
akarna ugrani, és az egész arc, homlok, csupa ránc volt, görcsösen eltorzult.

Most letette a baltát a földre, és máris benyúlt a halott zsebébe – abba a jobb zsebébe, 
amelyikből akkor a kulcsait kivette, de ügyelt, nehogy a patakzó vérrel összekenje magát. 
Most már tökéletesen működött az agya, a szédülés, kábultság megszűnt, csak a keze remegett 
még. Később is emlékezett, hogy nagyon is óvatosan, vigyázva csinált mindent, nem akarta 
bevérezni magát. A kulcsokat rögtön kivette, együtt volt mind, mint akkor, egy acélkarikán… 
Fogta a kulcscsomót, és szaladt a hálószobába. Kicsi kis szobácska volt, egyik falánál óriási 
szentképtartó, a másiknál a rendkívül tiszta, széles ágy, selyemdarabkákból varrott, vattázott 
paplannal letakarva. A harmadik falnál állt a komód. Különös – de amint az első kulcsot 
a zárba illesztette, és csikordulását hallotta, görcsös rángás futott végig rajta, és megint kicsibe 
múlott, hogy ott nem hagyott mindent, és meg nem futott. De ez csak egy pillanatig tartott. 
Megfutni késő is volt már. Éppen ki akarta nevetni önmagát, de most egy új, nyugtalanító 
gondolat villant át rajta, hogy az öregasszony talán nem halt meg, feleszmélhet. Ott hagyta 
a kulcsot, fiókot, és szaladt vissza a holttesthez, ráemelte a baltát, de nem sújtott le. Semmi 
kétség – halott. Lehajolt, újra megnézte közelről, és tisztán látta, hogy a koponya szét van 
zúzva, sőt el is fordult egy kicsit. Előbb meg akarta tapogatni, de visszahúzta a kezét, hiszen 
anélkül is látni. Vér annyi kifolyt közben, hogy egész tócsa támadt. Most észrevett egy zsinórt 
a halott nyakán, el akarta szakítani, de erős zsinór volt, nem szakadt, meg a vér is átáztatta. 
Próbálta kihúzni az ing alól, de valamiben megakadt, valami nem engedte. Türelmetlensé-
gében már újra baltát ragadott, hogy azzal csapjon a zsinórra, úgy vágja el a testen, de aztán 
mégse merte, és nagy nehezen, jó kétpercnyi vesződés árán, kezét meg a baltát összevérezve 
mégis elvágta anélkül, hogy a baltával a testet érintse, és levette. Igen, erszény, nem tévedett! 
Két kereszt is lógott a zsinóron, egyik vörösréz, a másik ciprusfa meg email szentkép5, és ezek-
kel együtt az acélkarikás, acélgyűrűs, mocskos szarvasbőr bugyelláris. Degeszre volt tömve. 
Raszkolnyikov bele se nézett, csak zsebre vágta, a két keresztet meg a vénasszony mellére 
dobta, és szaladt vissza a másik szobába, de most már a baltát is vitte.

Szörnyű sietségben volt, nekiesett a kulcsoknak, próbálgatta egyiket a másik után, de va-
lahogy nem volt szerencséje, nem illettek a zárakba. Nemcsak mert a keze annyira remegett, 
de rosszul is csinálta: ha már látta is, hogy nem jó a kulcs, mégis erőltette. Akkor hirtelen 
eszébe jutott, hogy a nagy csipkés szakállú kulcs, amelyik most is mindig a kicsik közé akad, 
semmi esetre sem a komódhoz való (hisz ezt már akkor mindjárt gondolta); valami ládikáé 
lesz, és talán abban a ládikában van elrejtve minden. Otthagyta a komódot, és már bújt is az 
ágy alá, tudta, hogy az öregasszonyok az ágyuk alatt szokták tartani az ilyen ládikát. Úgy is 
volt: jókora ládika állt az ágy alatt, több mint egy rőf hosszú, domború fedelű, és rajta piros 
szattyánbőr, acélszegecskékkel rászegezve. A csipkés kulcs mindjárt beleillett, nyitotta a zárat. 
Legfelül lepedővel letakarva egy nyúlszőr bundácska volt, piros gallérral, szegéllyel, alatta 
selyemruha és kendő, de aztán legalul már csak rongyok, úgy látszott. Éppen bele akarta 
törölni összevérzett kezét a piros szegélybe, így okoskodva: „Ez piros, nem látszik meg rajta 
a vér” – de hirtelen észbe kapott. „Uramisten! Mi ez? Megháborodtam?!”

Alighogy kicsit megbolygatta a rongyokat, a bunda alól kicsúszott egy aranyóra. Most már 
nekiesett, összeforgatott mindent. És csakugyan – a limlom közé aranytárgyak voltak rejtve, 

5    email szentkép: zománc szentkép
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csupa zálog, bizonyosan kiváltandó és ki nem váltott karperecek, láncok, gyűrűk, melltűk és 
más efféle. Némelyik bársonytokban, de sok csak újságpapirosba csavarva, igaz, hogy ren-
desen, gondosan, dupla papirosban, zsineggel átkötözve. Nem sokat teketóriázott, zsebeibe 
tömködte: nadrágzsebbe, kabátzsebbe, válogatás nélkül, ahogy jött, tokostul, de nem ért rá 
sokat összeszedni…

Egyszer csak hallja, hogy valaki járkál odabenn a másik szobában. Megállt, holttá dermed-
ve. De most csend volt, talán csak képzelődik. Akkor tisztán hallotta, hogy halkan sikolt, vagy 
talán csak felnyög valaki, és rögtön elnémul. Majd újra halotti csend, egy-két percig. A ládika 
mellett guggolva várt, lélegezni se mert. De aztán felugrott, felragadta a baltát, és beszaladt.

Lizaveta állt a szoba közepén, jókora batyuval a kezében, és meredten bámult a nénje holt-
testére. Fehér volt, mint a gyolcs, kiáltani se tudott rémületében. Mikor a berontó Raszkol-
nyikovot meglátta, reszketni kezdett, mint a nyárfalevél, és arca görcsösen rángatózott. Karját 
felemelte, száját is nyitotta már, de nem kiáltott, lassan hátrált, a sarokba húzódott előle 
szemét rámeresztve, és most sem kiáltott, mintha nem volna benne annyi szusz, hogy hangot 
adhasson. Raszkolnyikov nekirontott a baltával; a lánynak panaszosan lefittyent a szája, mint 
a gyermeké, mikor megijed valamitől. De olyan együgyű volt szegény Lizaveta, úgy megfé-
lemlítették, megtörték egész életére a boldogtalant, hogy még a karját se tartotta védelmül az 
arca elé, pedig ez lett volna a legtermészetesebb mozdulat, hiszen a balta az arcát fenyegette. 
Éppen csak egy kicsit felemelte szabad bal kezét, de egyáltalában nem az arcáig, ahelyett 
lassan előrenyújtotta, mintha el akarná tolni a támadót. A balta éllel sújtott rá, egyenesen 
a fejére, kettéhasítva a homlok egész felső részét, majdnem a feje búbjáig. Össze is rogyott 
menten. Raszkolnyikov nem tudta, mit csinál, felragadta a batyut, de rögtön el is dobta, és 
kirohant az előszobába.

A rémület mindinkább úrrá lett rajta, kivált a nem várt, második gyilkosság után. Mene-
külni akart mentül hamarább. Ha világosan meg tudja ítélni, és átlátja ebben a pillanatban, 
mennyire súlyos a helyzete, milyen reménytelen, ostoba és rút, ha eszébe veszi, mennyi aka-
dályt kell még leküzdenie, sőt, hány gonosztettet kell még talán elkövetnie, amíg onnan kijut, 
és hazáig elér – könnyen lehet, hogy már akkor itt hagy mindent, és önként jelentkezik, nem 
is félelmében, csak mert olyan iszonyatos, olyan undorító, amit tett. Igen, leginkább undort 
érzett, és az undor percről percre nőtt, erősödött benne. Semmiért a világon vissza nem ment 
volna a ládához vagy akárcsak a szobába is. […]

MÁSODIK RÉSZ
5.

– Jól megtanulta! Bemutatja a tudományát! – szólalt meg váratlanul Raszkolnyikov.
– Hogy mondta, uram? – kérdezte Luzsin, mert nem hallotta tisztán, de válaszra hiába 

várt.
Zoszimov sietett közbevetni:
– Igen, önnek igaza van.
– Ugye, igazam van? – Luzsin nyájasan nézett rá. – No, ismerje el ön is – folytatta Razu-

mihinhez fordulva, most már egy kicsit diadalmasan és fölényeskedve; kicsibe múlott, hogy 
a „fiatalember”-t is hozzá nem tette. – Ismerje el, hogy igenis van haladás, vagy amint ma 
mondják: „progresszió”… legalábbis a tudományban és a közgazdaság tanaiban.
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– Közhely!
– Nem, uraim, ez nem közhely! Teszem azt, eddig arra tanítottak, hogy „szeresd feleba-

rátodat”, és ha szerettem, mi következett ebből? – folytatta Pjotr Petrovics talán felesleges 
sietséggel. – Hogy széthasítottam köntösömet, és megosztottam a felebarátommal, így aztán 
mind a ketten félmeztelenül maradtunk. Mint a közmondás tartja: „Aki két nyulat hajt, egyet 
sem fog.” Ma viszont a tudomány azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel a vilá-
gon mindennek alapja a magánérdek, ha magadat szereted, dolgaidat is úgy intézed, ahogyan 
kell, és köntösöd ép marad. A gazdaságtudomány pedig még hozzáteszi, hogy mennél több 
a jól intézett magánügy, az ép köntös a közösségben, annál szilárdabb a társadalom alapja, és 
annál jobban fejlődhet benne a közügy. Egyszóval: ha kizárólag és csupán csak magamnak 
szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára, elérem, hogy felebarátomnak is vala-
mivel több jusson egy rongyos köntösnél, és azt ne egyes magánszemélyek nagylelkűségének 
köszönhesse, hanem a közös jólétnek… A gondolat egyszerű, de sajnos, későn fedeztük fel, 
sokáig eltakarta előlünk a fellengzős álmodozás, noha azt hinné az ember, hogy nem is kell 
hozzá éles ész… […]

HARMADIK RÉSZ
5.

– Képzeld csak, Rogya, hova lyukadtak ki: hogy van-e bűn, vagy nincs? Mondom, pokoli, 
hogy mennyi zagyvaságot összebeszéltek.

– Hát aztán? Egyszerű társadalmi kérdés – felelte szórakozottan Raszkolnyikov.
– Nem egészen így fogalmazták meg a kérdést – jegyezte meg a bíró.
– Igaz, hogy nem egészen – ismerte el Razumihin, szokása szerint sebbel-lobbal és tűzzel. – 

Ide hallgass, Rogyion, és mondd meg, mi a véleményed, hallani szeretném. Majdhogy ki nem 
bújtam a bőrömből az este, és nagyon vártalak. Beszéltem is nekik rólad, mondtam, hogy 
odajössz… A szocialista felfogásból indultak ki, tudjuk, mi az ő elméletük: a bűn tiltakozás 
az egészségtelen társadalmi rend ellen… csak ez, semmi több. Más okról hallani se akarnak.

– No, ez ferdítés! – tiltakozott Porfirij. Láthatóan felvidult és nevetett, ahányszor Razumi-
hinre nézett, amivel csak még jobban tüzelte.

– Más okot nem engednek meg – vágott a szavába a másik. – Nem ferdítek! Megmutatha-
tom a könyveikben. Nekik minden a „környezet mérgező hatása”. Semmi egyéb. Ez a kedvenc 
szólamuk. Csak a társadalmi rendet kell tehát egészségessé tenni, és egyszerűen eltűnik a bűn, 
mert hiszen nem lesz mi ellen tiltakozni, és egy csapásra igaz emberré válik mindenki. Az em-
beri természettel nem számolnak, a természetet kizárják, kitagadják. Szerintük az emberiség 
nem a történelem élő útján fejlődik és formálódik végül önmagától egészséges társadalommá, 
hanem ellenkezőleg: valami matematikus főből kiinduló társadalmi rendszer varázsolja egy 
csapással igazzá és hibátlanná, minden életfolyamatot megelőzve, minden élő, történelmi út 
nélkül. Azért is idegenkednek ösztönösen a történelemtől. Ami a történelemben van, az mind 
„ostobaság, zagyvaság” – ezzel, hogy „zagyvaság”, mindent elintéznek. Ezért nem szeretik az 
eleven életfolyamatot, nem kell nekik az eleven lélek. Az élet eleven lelke követelő, az nem 
fogad szót a mechanikának, az eleven lélek gyanús és retrográd,6 az övék ellenben hullaszagú 

6    retrográd: maradi
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ugyan, és kaucsukból is elkészíthető, de legalább nem eleven, nincs akarata, rabszolgalélek, 
nem lázong. Éppen ezért sose jutnak tovább a téglák lerakásánál, a falanszterszobák7 és folyo-
sók megépítésénél. A falanszter készen van, csak az ember természete nincs készen a falansz-
terhez, az ember élni akar, még nem jutott az életfolyamat végére, korai neki a temető. Puszta 
logikával nem lehet az emberi természetet kikerülni. A logika három lehetőséggel számol, 
holott millió van. Azt a milliót lenyesik, és mindent az életkényelem problémájára vezetnek 
vissza. Ez a legegyszerűbb megoldás. Csábítóan világos, és… nem kell tovább gondolkodni! 
Ez a legfontosabb: nem kell gondolkodni! Az élet minden titka elfér két nyomtatott íven!

– Égszakadás, földindulás, fogjátok meg! – nevetett Porfirij. – Most legalább el tudja kép-
zelni – fordult Raszkolnyikovhoz –, mi volt ott az este! Egy szobában hat ilyen torok, ráadá-
sul punccsal jól meglocsolva. Ezt gondolja el! Nem, barátom, nincs igazad! A környezetnek 
igenis, nagy szerepe van a bűnben, ezt én tudom a legjobban.

– Én is tudom, hogy nagy szerepe van, de azt mondd meg: ha egy negyvenéves ember 
megbecstelenít egy tízéves kislányt, a környezet kényszerítette rá?

– Miért ne? Ha helyesen értelmezzük a szót, talán igenis, a környezet – mondta meglepően 
komolyan Porfirij. – A gyermekgyalázást esetleg nagyon is megmagyarázhatja éppen a kör-
nyezet.

Razumihin majd szétrobbant.
– No, akkor én meg itt nyomban bebizonyítom neked – bömbölte –, hogy azért fehér a 

szempillád, mert a moszkvai Nagy Ivan harangtorony harmincöt öl magas. Bebizonyítom 
szabatosan, haladó szellemben, sőt, szabadelvű árnyalattal. Akarod? Vállalom! Fogadjunk!

– Tartom. Halljuk a bizonyítást!
– Eh, vigyen el az ördög. Már megint komédiázik! – Razumihin felugrott, és bosszúsan 

legyintett. – Érdemes is veled beszélni! Mindig így csinál. Te még nem ismered, Rogyion! 
Tegnap is melléjük szegődött csak azért, hogy orruknál fogva vezesse őket. Miket mondott, 
úristen! Ők meg örültek neki… Így csinálna akár két hétig egyhuzamban. Tavaly egyszer 
elhitette velünk, ő tudja, miért, hogy kolostorba vonul. És két hónapig kitartott emellett. 
Nemrég meg azt adta be nekünk, hogy megházasodik, már minden elkészült az esküvőre, 
még új ruhát is csináltatott. Gratuláltunk neki. És nem volt se menyasszony, se semmi. Csupa 
szemfényvesztés.

– Most hazudtál, barátom! A ruhát már előbb csináltattam, éppen az új ruha adta az ötle-
tet a mókára.

– Igazán annyira szeret szerepet játszani? – kérdezte könnyedén Raszkolnyikov.
– Nem hiszi? Várjon csak, felültetem én még magát is. Haha! De nem, ide hallgasson, most 

igazán nem tréfálok. Hogy ezekről a kérdésekről beszéltünk itt: bűn, környezet, gyermekgya-
lázás, eszembe jutott egy cikke, egyébként már akkor is nagyon érdekelt. A bűnről, ez a címe, 
ha jól emlékszem. Két hónappal ezelőtt olvastam nagy érdeklődéssel a Negyedévi Szemlében.

– Az én cikkemet? A Negyedévi Szemlében? – csodálkozott Raszkolnyikov. – Csakugyan 
írtam egy cikket vagy fél évvel ezelőtt, mikor az egyetemet otthagytam. Egy érdekes köny-

7     falanszter: Fourier utópikus szocializmusa szerint a távoli jövőben az emberek közös lakó- és munkatele-
peken élnek nagyjából kétezres csoportokban; ez lesz az ideális társadalmi berendezkedés, ahol mindenki 
a munkája szerint részesül az anyagi javakból
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vet olvastam akkor, az adott rá impulzust, de én a Heti Szemlének adtam a cikket, nem  
a Negyedévinek.

– Mégis a Negyedévi hozta le.
– A Heti Szemle megszűnt, azért nem közölhette…
– Úgy van, megszűnt, illetőleg úgy szűnt meg, hogy beleolvadt a Negyedévibe, és így aztán 

az ön cikke ott jelent meg két hónappal ezelőtt. Nem is tudta?
Raszkolnyikov csakugyan nem tudta.
– No, tessék, hiszen akkor pénzt is követelhet rajtuk. Látja, milyen ember ön! Úgy begu-

bózik, hogy még arról se tud, ami közvetlenül érinti. Igazán így van.
– Bravó, Rogya! – lelkesedett Razumihin. – Én se tudtam. Még ma elszaladok a könyv-

tárba, és elkérem azt a számot! Két hónappal ezelőtt? Hányadik szám? No, mindegy, majd 
kikeresem. Ez már igen. És egy mukkot se szól az embernek.

– És hogy tudta meg, bíró úr, hogy én írtam a cikket? Csak betűvel volt szignálva.
– Véletlenül tudtam meg most a napokban. A szerkesztő ismerősöm. Nagyon érdekelt…
– Emlékszem, a bűnös lelkiállapotát vizsgáltam a bűn elkövetésének ideje alatt.
– Úgy van. Azt állítja, hogy a bűn végrehajtását mindig beteges folyamat kíséri. Eredeti, 

igen eredeti felfogás… De engem voltaképpen nem ez érdekelt, hanem a cikk egy másik ré-
sze, az a gondolat, amelyet a vége felé pedzeget, sajnos, valóban inkább csak pedzi, nem fejti 
ki világosan… Szóval arra céloz, emlékezzék csak vissza, hogy van a világon néhány olyan em-
ber, akinek lehet… illetőleg nemcsak lehet, de akinek teljes joga van mindenféle garázdaságot 
és bűnt elkövetni, merthogy a törvényt nem az ő számukra írták.

Raszkolnyikov mosolygott, hogy erővel és szándékosan így elferdítik a gondolatát.
– Micsoda? Mit beszéltek? Joguk van a bűnre? Remélem, nem azért, mert a környezet 

megmérgezte őket? – tudakolta szinte rémülten Razumihin.
– Nem, nem egészen azért – felelte Porfirij. – Arról van szó, hogy Raszkolnyikov úr eb-

ben a cikkében mintegy kétfelé osztja az embereket: közönségesekre és nem közönségesekre. 
A közönséges ember legyen engedelmes, annak nincs joga áthágni a törvényt, mert ő, ugye, 
közönséges ember. A nem közönséges viszont joggal elkövethet mindenféle bűnt, és így is, 
úgy is megszegheti a törvényt, éppen, mert nem közönséges… Így mondja, igaz? Vagy téve-
dek?

– Lehetetlen! Ilyet nem mondhattál! – mormogta megrökönyödve Razumihin.
Raszkolnyikov megint mosolygott. Rögtön látta, miről van szó, és hogyan akarják sarokba 

szorítani. Pontosan emlékezett a cikkére, és elfogadta a kihívást.
– Én nem egészen így mondom ott – kezdte egyszerűen és szerényen –, bár elismerem, 

hogy majdnem híven tolmácsolta a gondolatomat, sőt, ha úgy tetszik, tökéletesen híven… 
– tüntető készséggel ismerte el, hogy „tökéletesen híven” – de van egy kis különbség mégis: 
én egyáltalában nem állítom, hogy a nem közönséges ember okvetlenül mindenféle gazságot 
tartozik és köteles elkövetni, mint ahogyan ön mondta. Nem is hiszem, hogy a cenzúra ilyen 
cikket átengedett volna. Én csak felvetem a gondolatot, hogy a nem közönséges embernek 
joga van, illetőleg persze, nem hivatalos joga – de joga van lelkiismeret-furdalás nélkül átlép-
ni bizonyos akadályokon, de csak az esetben, ha eszméjét, talán az egész emberiség számára 
üdvös eszméjét, másképpen megvalósítani nem tudja. Azt méltóztatott mondani, hogy a cik-
kem nem világos. Kész vagyok megvilágítani, amennyire tudom. Azt hiszem, éppen ezt várja 
tőlem… ugye, nem tévedek? Hát kérem, én azt mondom: ha Kepler vagy Newton felfedezé-
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sét, a körülmények különös alakulása folytán, másképpen nem ismerhette volna meg a világ, 
mint egy vagy tíz vagy száz, vagy nem tudom, hány ember feláldozása árán, mert azok gátol-
ták, útját állták, akkor Newtonnak joga, sőt, kötelessége lett volna eltávolítani ezt a tíz vagy 
száz embert, hogy felfedezése az emberiség közkincsévé lehessen. Amiből egyáltalán nem kö-
vetkezik, hogy Newtonnak joga volt leütni, akit akart, aki éppen szembejött vele, vagy hogy 
lopni járhatott volna a piacra. Továbbá, úgy emlékszem, azt is kifejtem a cikkemben, hogy 
az emberiség jótevői és előrevivői – a legrégebbiek csakúgy, mint az újabbak – Lükurgoszok, 
Szolónok, Mohamedek és Napóleonok –, mind egytől egyig törvényszegők voltak, már csak 
azért is, mert új törvényt hoztak, és így lerontották a régit, amelyet az egész társadalom az 
ősöktől maradt szent hagyományként tisztelt, és nem riadtak vissza a vérontástól sem akkor, 
ha csak vér (mégpedig néha teljesen ártatlan, az ősi hagyományokért hősiesen ontott vér) 
árán tudtak célt érni. Igen figyelemreméltó, hogy az emberiség jótevői, előrevivői nagyrészt 
félelmetes vérontók voltak. Szóval arra az eredményre jutok, hogy nem is csak a nagy ember, 
de mindenki, aki a rendes kerékvágásból csak egy kicsit kimozdul, tehát jóformán minden 
olyan ember, aki valami kis újat tud mondani – természete szerint szükségképpen törvény-
szegő, kisebb-nagyobb mértékben, persze. Másként nem tudna kimozdulni a kerékvágás-
ból. És megmaradni benne, éppen természeténél fogva, ugyancsak nem képes, sőt, szerintem 
nem is szabad neki. Szóval, mint látja, voltaképpen nem is különösebben új a gondolat, 
ezerszer leírták, ezerszer olvastuk. Ami azt illeti, hogy az embereket közönségesekre és nem 
közönségesekre osztom, hát ez, elismerem, egy kicsit önkényes, de hiszen pontos számokhoz 
nem ragaszkodom. Csak a fő gondolatban hiszek, vagyis abban, hogy emberek a természet 
törvénye szerint általában két fajtára oszlanak. Egyik az alsóbbrendűek (közönségesek) faj-
tája, úgyszólván nyersanyag, amely csak arra való, hogy szaporodjék, és magához hasonlókat 
hozzon létre, a másik az igazi embereké, akiknek adottságuk, tehetségük van arra, hogy újat 
mondjanak a maguk környezetében. Van aztán végtelen sok osztály is, persze, de a két fő fajta 
elég élesen különválik. Az első fajta, vagyis a nyersanyag, általában csupa természete szerint 
konzervatív ember, rendszeretők, engedelmesek, és szívesen fogadnak szót. Szerintem szót 
is kell fogadniuk, mert ez a rendeltetésük, és az ő számukra ez nem megalázó. A másik fajta 
mind áthágja a törvényt, és rombol, vagy legalábbis hajlamos erre, ki-ki tehetsége szerint. 
Törvényszegésük természetesen, a körülményektől függően, igen sokféle. A legtöbbjük azt 
követeli, számtalan változatban, hogy romboljuk le a fennállót valami jobbnak a nevében. 
De ha eszméje érdekében hullákon át, vérben kell gázolnia, akkor önnön lelkében eldöntheti, 
a maga lelkiismeretére vállalhatja a vérontást – persze, csak amennyire az eszme és annak mé-
retei indokolják, ezt vegye figyelembe. Csakis ilyen értelemben beszélek a cikkemben a bűn 
jogáról. Nyugtalanságra egyébként nincs ok: a tömeg sose érti meg ezt a jogukat, lefejezi vagy 
felakasztja őket, és helyesen, mert így tölti be konzervatív hivatását. Viszont későbbi nemze-
dékeiben ugyanez a tömeg piedesztálra emeli a kivégzetteket, és leborul előttük. Az első tartja 
fenn és sokasítja az emberiséget, a második mozgatja, és viszi a cél felé. Mindkettőnek egy-
forma joga van az élethez, szóval én elismerem, hogy egyenlő erős a léthez való joguk – vive 
la guerre éternelle8 – persze csak amíg az Új Jeruzsálem9 el nem érkezik.

– Ön tehát mégis hisz az Új Jeruzsálemben?

8    vive la guerre éternelle: éljen az örök háború (francia)
9     Új Jeruzsálem: János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, 21:1–3. (21:2 „És én, János, látám az új 

Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből…”) 
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– Hiszek – felelte Raszkolnyikov határozottan. Most is, mint egész hosszú szónoklata köz-
ben, a földre nézett, a szőnyegnek egy kis foltját szemelte ki.

– És… Istenben hisz? Bocsásson meg, hogy kíváncsiskodom.
– Hiszek – mondta újra, és felpillantott.
– És Lázár feltámasztását is hiszi?
– Igen… Mért érdekli ez?
– Szó szerint hiszi?
– Szó szerint.
– Csak úgy kérdeztem. Érdekel. Ne vegye rossz néven. De térjünk vissza az előbbi kérdés-

re… Nem mindet akasztják fel, ugye? Némelyik, ellenkezőleg…
– Még életében diadalmaskodik? Hogyne. Van, aki megéri. És akkor…
– Ő maga akaszthat?
– Ha kell. Sőt, többnyire így van. Nagyon találó a megjegyzése.

NEGYEDIK RÉSZ
4.

Itt megállt, megfogta a gondolata. Ez a válasz tetszett neki legjobban. Most még figyelmeseb-
ben nézte a lányt.

– Sokat imádkozol Istenhez, Szonya?
Mellette állt, és várta, hogy feleljen. Szonya hallgatott.
– Hová lennék Isten nélkül? – suttogta aztán energikusan, szapora szóval.
Rogya rávillantotta a szemét, keményen megszorította a kezét. „Persze hogy úgy van!” – 

gondolta magában.
– És mit ad neked ezért az Isten? – tapogatózott tovább.
Szonya sokáig nem szólt, mintha nem tudna megszólalni. Gyenge kis melle csak úgy hul-

lámzott.
– Hallgasson! Ne faggasson! Nem méltó rá! – kiáltott fel, és szigorúan, haragosan nézett rá.
„Igen, igen, úgy van!” – hajtogatta Raszkolnyikov magában konokul.
– Mindent megad! – suttogta Szonya hevesen, és lesütötte a szemét.
„Hát ez a válasz! Itt a magyarázat!” – döntötte el magában a fiatalember, és mohó kíván-

csisággal vizsgálta.
Egészen új és különös, majdnem fájó érzéssel fürkészte a sápadt, sovány, szabálytalan ar-

cocskát, a szelíd kék szemet, amely úgy tud szikrázni, olyan erős tűzzel, a törékeny testet, 
amely még most is haragtól, méltatlankodástól remeg, és mennél tovább nézte, annál külö-
nösebbnek, szinte hihetetlennek tetszett előtte. „Téboly! Vallási téboly!” – állapította meg.

Egy könyv feküdt a komódon, valahányszor elment mellette, oda vagy vissza, mindig látta. 
Most felvette, belenézett. Az Újszövetség volt újorosz nyelven. Régi, sokat forgatott, bőrkötésű 
könyv.

– Ezt hol szerezted? – kérdezte hangosan a szoba túlsó végéből. Szonya még mindig ott állt 
egy helyben, az asztaltól vagy három lépésre.

– Kaptam valakitől – felelte végre, de valahogy kelletlenül, és rá se pillantott.
– Kitől?
– Lizaveta hozta…
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„Lizaveta! De különös…” – gondolta Raszkolnyikov, és percről percre furcsábbnak, csodá-
latosabbnak tetszett előtte az egész lány. A gyertyához vitte a könyvet, és lapozgatni kezdte.

– Lázár feltámasztása hol van? – kérdezte hirtelen.
Szonya makacsul lesütötte a szemét, nem felelt. Félig elfordult az asztaltól.
– Lázár feltámasztása hol van? Keresd meg nekem, Szonya.
A lány ránézett a szeme sarkából.
– Ne ott keresse… a negyedik evangéliumban van – súgta szigorú hangon, de nem moz-

dult.
– Keresd meg, és olvasd fel nekem – mondta Raszkolnyikov, és leült, az asztalra könyökölt, 

fejét a kezébe támasztotta, és tekintetét elfordítva, komoran várta a felolvasást.
„Három hét múlva, isten tudja, hol lesztek, talán én is veletek leszek, ha ugyan még rosz-

szabb helyre nem kerülök addigra” – mormogta magában.
Szonya most odament az asztalhoz, még tétovázott, bizalmatlanul fogadta Raszkolnyikov 

furcsa kérését, de azért elvette tőle a könyvet.
– Miért? Sohase olvasta? – kérdezte, és gyanakvó szemmel nézett rá. Hangja mind szigo-

rúbb lett.
– Az régen volt… iskoláskoromban. Olvasd!
– A templomban se hallotta?
– Én… nem járok… Te igen?
– N-nem – suttogta a lány.
Raszkolnyikov gúnyosan elmosolyodott.
– Értem… Szóval, holnap az apád temetésére se jössz el?
– Elmegyek… A múlt héten is voltam… gyászmisét mondattam.
– Kiért?
– Lizavetáért. Baltával agyonütötték.
Raszkolnyikov idegei pattanásig feszültek erre a szóra, szédülés környékezte.
– Barátkoztál Lizavetával?
– Igen… Tiszta szívű volt… eljött hozzám… nagy néha… Tilos volt neki. Együtt olvas-

tunk… beszélgettünk. Ő meglátja az Istent.
Furcsa volt bibliai szavakat hallani a szájából. No meg az is: titkon találkoztak Lizavetával, 

és mind a kettő – vallási őrült!
„Vigyázz! Meg te is az leszel! Ez ragadós!” – gondolta, és követelőzve, ingerülten kiáltott rá:
– Olvass!
Szonya még mindig tétovázott. Szíve vadul vert. Miért, miért nem, de félt ettől a felolva-

sástól. A látogató pedig szinte kínos részvéttel nézte a „szerencsétlen őrültet”.
– Minek az magának? Úgyse hisz, igaz? – suttogta, és elfulladt a hangja.
– Olvasd! Akarom! – követelőzött Raszkolnyikov. – Lizavetának is olvastad!
A lány végre fellapozta a könyvet, megkereste a helyet. Keze remegett, hangja elakadt. 

Kétszer is nekifogott, de az első szót se tudta kimondani.
– „Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából…” – idáig jutott végre nagy erőlködéssel, de 

a harmadik szónál hirtelen elcsuklott és megszakadt a hangja, mint a túlfeszített húr. Léleg-
zete kifogyott, melle elszorult.

Raszkolnyikov sejtette, miért szánja rá magát oly nehezen, de mennél inkább megértette 
ezt, annál kíméletlenebbül, ingerültebben követelte az olvasást. Nagyon is megértette, hogy 
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nehezére esik kiszolgáltatni, felfedni ezt a legbelső sajátját. Tudta, hogy ezekben az érzéseiben 
van a titka már réges-régen, talán már serdülőkora óta, amikor még otthon élt, boldogtalan 
apja és a bánattól megzavarodott nevelőanyja mellett, éhes gyerekek, szitkok és keserű szem-
rehányások között. De most azt is megértette, bizonyosan tudta, hogy ha még olyan gyötre-
lem is neki, ha még olyan rettenetesen fél is most belefogni az olvasásba, ő maga is halálosan 
kívánja minden gyötrelmével, veszedelmével együtt, és éppen neki szeretné elolvasni Lázár 
feltámasztását, hogy ő hallja, és éppen most hallja – „lesz, ami lesz!” Kiolvasta a szeméből, 
megérezte lázas felindultságából… Látta, hogy erőt vesz magán, leküzdi torkában a görcsöt, 
amely a vers elején még elnémította, és tovább olvassa János evangéliumának tizenegyedik 
fejezetét. Eljutott a 19. versig:

– „És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket 
az ő testvérük felől. Mártha azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne; Mária pedig 
otthon ül vala. Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg 
az én testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.”

Itt újra megállt. Szégyellte magát, mert érezte, hogy megint remeg, és mindjárt elakad 
a hangja…

– „Monda neki Jézus: Feltámad a te testvéred. Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltá-
mad a feltámadáskor, az utolsó napon. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. 
Hiszed-é ezt? Monda néki…”

És Szonya, noha minden lélegzetvétel belesajdult, mégis tisztán, szilárd hangon mondta 
tovább, mintha gyülekezetben hirdetné:

– „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő 
vala.”

Már-már megállt, Raszkolnyikovra akart nézni, de leküzdötte ezt a kívánságát, és tovább 
olvasott. Raszkolnyikov mozdulatlanul ült, és hallgatta, két könyökével az asztalon, tekintetét 
elfordítva.

Következett a 32. vers:
– „Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván 

néki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja 
vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsula lelkében, és igen megrendüle. És mon-
da: Hová helyeztétek őt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. 
Mondának azért a zsidók: ímé, mennyire szerette őt! Némelyek pedig mondának közülök: 
Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?”

Raszkolnyikov most a lány felé fordult, és izgatottan figyelte: igen, úgy van! Egész testében 
remeg, valóban lázas. Gondolta is, hogy így lesz.

Szonya közeledett a felséges, a megmérhetetlen csoda szavaihoz, és ünnepi elragadtatásba 
esett. Hangja csengett, mint az érc, diadalt és örömöt zengett, ez adta erejét. A sorok össze-
kuszálódtak előtte, mert szeme elhomályosult, de kívülről tudta a verseket. Az utolsó szavak-
nál: „Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta…” – mélyebben csengett 
a hangja, tűzzel, szenvedéllyel éreztette a kétkedést, a hitetlen, vak zsidók oktalan szemrehá-
nyását, akik most mindjárt, egy pillanat múlva, mint a villámsújtottak, terülnek el a földön, 
és sírnak, hisznek… „És ő is, igen, ő is ilyen vak és hitetlen, de most meghallja, és hívő lesz, 
igen, igen! Most mindjárt, máris” – biztatta önmagát, és boldog várakozásban remegett.
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– „Jézus pedig újra felindulva magában, odamegy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, 
és kő feküvék rajta. Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nőtestvére, 
Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.”

Erélyesen megnyomta ezt a szót: negyednapos.
– „Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek 

dicsőségét? Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé 
szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam 
is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy 
elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiáltá: Lázár, jöjj ki! 
És kijöve a megholt…”

(A lány hangosan, ünnepélyesen olvasott, és remegett, borzongott, mintha tulajdon sze-
mével látná):

– „…lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Mon-
da nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hivének azért őbenne a zsidók 
közül, akik Máriához mentek vala, és láták, amiket cselekedett vala.”

Tovább nem olvasott, nem is tudott volna, becsukta a könyvet, és gyorsan felállt a székről.
– Idáig van a Lázár feltámasztása – suttogta gyorsan, keményen, és mozdulatlanul állt, 

félrefordulva, nem mert, meg valahogy restellt is most a látogatóra pillantani. Lázas remegése 
még nem szűnt meg. A gyertyacsonk az elgörbült tartóban már régen haldokolt, gyér világot 
vetve a gyilkosra meg az utcalányra, akik ilyen különös módon összekerültek most ebben 
a nyomorúságos szobában a könyvek könyve felett. Így telt el öt perc, vagy talán több is.

– Valamit mondani akartam, azért jöttem – szólalt meg aztán hangosan és homlokát össze-
vonva Raszkolnyikov. Felkelt, és odament hozzá. Tekintete most még ridegebb volt, és szilárd 
eltökéltséget tükrözött.

Szonya némán ráemelte a szemét.
– Szakítottam ma a családommal, anyámmal, húgommal – mondta határozott hangon 

a fiatalember. – Nem megyek hozzájuk többet. Szakítottam velük.
– És miért? – kérdezte rémülten Szonya. A reggeli találkozás Raszkolnyikov anyjával és 

testvérhúgával igen nagy hatással volt rá, bár maga se tudta, hogy milyen hatással. A hírre, 
hogy szakított velük, valósággal elszörnyedt.

– Most hát senkim sincs kívüled, Szonya… Menjünk együtt… Eljöttem hozzád. Átkozot-
tak vagyunk mind a ketten, menjünk együtt!

Szeme villogott. Most Szonya gondolta: „Mintha eszelős volna!”
– Hová mennénk? – kérdezte remegve, és önkéntelenül hátrább húzódott.
– Hát tudom én? Csak azt tudom, hogy egy utunk van, ez bizonyos… de csak ez.  

Egy a célunk!
Szonya nézte, nézte, és egy szavát se értette. Csak annyit fogott fel, hogy látogatója irtóza-

tosan, mérhetetlenül boldogtalan.
– Nekik hiába beszélsz, nem értik – folytatta Raszkolnyikov –, de én megértettelek. Szük-

ségem van rád, azért jöttem hozzád.
– Nem értem… – suttogta Szonya.
– Később majd megérted. Hát nem ugyanazt tetted te is? Te is áthágtad… át merted hág-

ni… Magadra emeltél kezet, életet oltottál ki… a magad életét (hát nem mindegy az?). Élhet-
tél volna szépen, nyugodtan, így meg a Széna téren végzed majd… És nem bírod ezt sokáig, 
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ha magadra maradsz, megháborodol, mint én. Máris félig őrült vagy. Együtt kell hát men-
nünk, egy úton! Gyerünk!

– De miért? Miért mondja ezt? – Szonyát különös és igen heves izgalom fogta el.
– Hogy miért? Mivel így nem maradhat: azért! Gondolkodj végre komolyan és őszintén, 

nem elég siránkozni, jajgatni, mint a gyerek, hogy az Isten nem engedi! Mi lesz, ha csakugyan 
kórházba visznek holnap, mi? Az a féleszű, hektikás asszony nem sokáig húzza, mi lesz akkor 
a gyerekeivel? Polenyka talán elkerülheti a vesztét? Nem láttál még gyerekeket állni az utcasar-
kon, akiket koldulni küldött az anyjuk? Én utánajártam, megtudtam, hol, milyen körülmé-
nyek között élnek ezek az anyák. Ott a gyerek nem marad gyerek. A hétéves már romlott és 
tolvaj. Pedig, ugye, a gyermekek Jézus képmásai: „Övék az Istennek országa.” Azt parancsolta, 
hogy szeressük és megbecsüljük őket, mert ők az eljövendő emberiség…

– De hát mit tehetünk, mit tehetünk? – jajgatott Szonya hisztériásan tördelve kezét.
– Hogy mit? Szétzúzzuk, amit szét kell zúzni… egyszer s mindenkorra, ennyi az egész. 

És vállaljuk a szenvedést! Mi az? Nem érted? Majd később megérted… Szabadság és hata-
lom, igen, a fő a hatalom! A remegő teremtmények milliói, az egész hangyaboly! Igen, ez 
a cél! Vésd eszedbe! Ezt adom útravalóul neked. Lehet, hogy utoljára találkoztunk. Ha nem 
jövök el holnap, úgyis megtudsz mindent, és akkor gondolj majd arra, amit most mondtam.  
Később, évek múltán, az életed során talán ráébredsz, mit jelentett. De ha eljövök holnap, 
akkor megmondom neked, ki ölte meg Lizavetát. Isten áldjon! […]

ÖTÖDIK RÉSZ
1.

Lebezjatnyikov kishivatalnok volt, vézna, skrofulás10 emberke, kis termetű és szokatlanul vilá-
gosszőke, szakállát barkóra nyíratta, és nagyon büszke volt rá. Ráadásul a szemét is fájdította 
állandóan. Szíve könnyen ellágyult, de beszélni hallatlanul elbizakodottan és sokszor hetykén 
beszélt, ami cingár kis alakjához sehogy sem illett, és többnyire komikusan hatott. Amália 
Lippewechsel a tekintélyesebb lakói közé sorolta, mert nem ivott, és a szobabért rendesen 
fizette. Viszont tagadhatatlan, hogy mind e jó tulajdonságai mellett Andrej Szemjonovics elég 
ostoba emberke volt. Szenvedélye volt a haladás és „fiatal nemzedékünk” ügye. Ő is egy volt 
a sekélyesek, satnyák, a félbemaradt és kétes egzisztenciák megszámlálhatatlan, tarka seregé-
ben, akik minden divatos eszmét felkapnak, hogy egy szempillantás alatt ellaposítsák és csúffá 
tegyék, még akkor is, ha igazán őszintén szolgálják.

Egyébiránt az igazán jámbor kis Lebezjatnyikov is mind kevésbé szívelhette lakótársát és 
egykori gyámját, Luzsint. Mindkét részről egyidejűleg és úgyszólván észrevétlenül történt 
a változás. Ha még olyan együgyű volt is az ifjú progresszista, lassanként gyanút fogott, hogy 
barátja megtéveszti, titkon lenézi őt, és hogy általában „nem igaz ember”. Megpróbálta elma-
gyarázni neki Fourier rendszerét meg Darwin elméletét, de kivált most, egy idő óta mintha 
nagyon is gunyoros arccal hallgatta volna, és legújabban még veszekedett is vele. Pjotr Petro-
vics tudniillik lassanként ösztönösen rájött, hogy ez az ember nemcsak sekélyes és korlátolt, 

10     skrofula: a görvélykór egy tuberkulotikus gyulladás a nyaki mirigycsomóban; neve onnan ered, hogy a 
betegség lefolyása során a nyaki mirigyek nagyon megduzzadnak, ezáltal az egész nyak megvastagszik, rövi-
debbnek látszik, és egy disznó nyakára emlékeztet (a „scrophulae” disznócskát jelent)
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de hazudós is, és a maga körében sincsenek komoly összeköttetései, csak azt adja tovább, 
amit harmadkézből kapott, sőt mi több, a saját dolgához, a propagandához sem ért igazán, 
minduntalan belezavarodik a mondókájába. Hol van ez attól, hogy akárkit is leleplezhessen! 
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ebben a másfél hétben, kivált az első napokban, Luzsin szíve-
sen fogadta ifjú barátja szájából a legkülönösebb dicséreteket, egy árva szóval sem tiltakozott 
például olyan feltevések ellen, hogy ő, Pjotr Petrovics, készséggel részt venne a Mescsanszkaja 
utcai új „kommuna” megalapításában, vagy nem akadályozná Dunyecskát, ha annak eszé-
be jutna házasságuk első hónapjában szeretőt tartani, leendő gyermekeit nem kereszteltetné 
meg, és a többi, és a többi. Pjotr Petrovics, szokása szerint, nem tagadta a neki tulajdonított 
érdemeket, és engedte, hogy dicsérjék, akár ilyen értelemben is, annyira szerette a hízelgést.

Aznap reggel bizonyos célra beváltott néhány ötszázalékos részvényt, és most az asztal-
nál ült, átszámolta a bankjegycsomókat és kincstári jegyeket. Lebezjatnyikov, akinek jófor-
mán mindig üres volt a zsebe, fel-alá járkált a szobában, olyan arccal, mintha közömbösen, 
sőt  megvetéssel nézné a pénzt. Luzsin a világért se hitte volna el neki, hogy annyi pénzt 
közömbösen nézzen, és ő ezt gyanította. „Képes feltételezni rólam, hogy érdekel a pénze 
– gondolta elkeseredve –, sőt, talán még öröme is telik benne, hogy piszkálhat, ingerelhet 
a  szétrakott bankjegycsomóival, és ezzel is figyelmeztet a kettőnk közötti különbségre.”

Ma még a szokottnál is ingerlékenyebbnek, figyelmetlenebbnek tapasztalta egykori gyám-
ját, pedig éppen a kedves témáját akarta kifejteni előtte: az új, különleges „kommuna”11 
megalapítását. Pjotr Petrovics kurta megjegyzései és közbeszólásai, amelyeket a számvető 
csontgolyócskáinak csattogása közben odavetett neki, nyílt, sőt szándékos udvariatlanságról 
és gúnyos megvetésről tanúskodtak. De a „humánus” fiatalember szobatársa lelkiállapotát 
a Dunyecskával való szakítással magyarázta, és alig várta, hogy ezt a témát szóba hozhassa, 
mondani akart valamit a progresszió és propaganda szellemében, amivel megvigasztalja nagy-
ra becsült barátját, és kétségtelenül előbbre vigye további fejlődésében.

– Miféle gyászlakomára készül itt ez az… özvegyasszony? – szólalt meg hirtelen Luzsin, 
éppen a legérdekesebb ponton szakítva félbe Andrej Szemjonovics gondolatait.

– Mintha nem tudná! Hát nem beszéltem önnek tegnap erről a kérdésről, nem fejtettem ki 
a véleményemet mindezekről a hagyományos szokásokról? És hiszen önt is meghívta, magam 
hallottam. Személyesen beszélt vele tegnap…

– Igazán nem hittem volna, hogy ez a koldus, bolond fejjel, lakomára költi az egész pénzt, 
amit a másik bolond… az a Raszkolnyikov… adott neki. Csak bámultam most bejövet: mi-
csoda előkészületek! Borok meg minden! És mennyi vendéget hívtak… Tudja az ördög, mit 
akarnak. – Úgy mondta ezt, mintha bizonyos célból terelné a torra a beszélgetést. – Hogy 
mondta? Engem is meghívott? – És hirtelen felkapta a fejét. – Mikor? Nem emlékszem. 
Egyébként úgyse megyek. Mit keresnék ott? Tegnap is csak azért beszéltem vele futólag pár 
szót, mert meg akartam említeni neki, hogy mint vagyontalan hivatalnoközvegy esetleg egy-
szeri segélyt kaphat az elhunyt egyévi fizetése erejéig. Talán csak nem ezért hívott meg? Hehe!

– Nekem se szándékom átmenni.
– Még csak az kéne! Mikor saját kezűleg döngette el őnagyságát! Megértem, hogy restell 

az asztalához ülni, hehehe!

11     kommuna: együtt élők közössége, amelyben saját, a közösség tagjaira vonatkozó belső szabályok és tulajdon-
viszonyok érvényesek
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– Ki döngette el? Kit döngettem én el? – Lebezjatnyikov felfortyant, még bele is pirult.
– Maga, barátom, hát ki? Katyerina Ivanovnát, egy hónappal ezelőtt! Tegnap hallottam. 

Lám, lám, ezek a meggyőződések! Jól elintézte a nőkérdést! Hehehe!
És Pjotr Petrovics, mint akinek megjött a kedve, újra csattogtatni kezdte a golyócskákat.
– Ez mind ostoba beszéd, rágalom! – háborodott fel Lebezjatnyikov, akinek mindig kínos 

volt, ha ezt a históriát emlegették. – Egyáltalában nem így történt! Egészen másról volt szó! 
Rosszul mondták önnek, pletykálnak. Egyszerűen csak védekeztem. Ő esett nekem a tíz kör-
mével… majdhogy ki nem tépte a szakállamat… Az önvédelemhez mindenkinek joga van, 
remélem. És nem tűröm el senkitől, hogy erőszakoskodjék velem. Elvből nem tűröm. Hiszen 
ez már zsarnokság volna! Mit tehettem: csak álljak ott, és hagyjam magam? Eltaszítottam, 
ennyi az egész.

– Hehehe! – Luzsin nem hagyta abba a gonosz nevetést.
– Csak azért bosszant, mert önt is felbosszantották, és haragszik… Ez ostobaság, és egyál-

talában nem érinti a nőkérdést. Nem helyesen értelmezi a dolgokat, én már sokszor gondol-
tam, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a nő mindenben egyenlő a férfival, még erő dolgában is 
(ma már ezt állítják), akkor a verekedésben is egyenlőségnek kell lennie. Magam is tudom, 
természetesen, mindjárt eszembe jutott, hogy ezt a kérdést tulajdonképpen fel sem lehet vet-
ni, mivel verekedésnek nem szabad lennie, a jövő társadalomban elképzelhetetlen… no meg 
képtelenség is a verekedésben egyenjogúságot követelni. Ennyire ostoba én se vagyok… Bár, 
ami azt illeti, verekedések mindamellett vannak… vagyis a jövőben nem lesznek, de ma még 
vannak… Eh! A fenébe! Ha önnel beszélek, mindig belezavarodom! Nem azért nem megyek 
a torra, mert kellemetlenségünk volt egymással, egyszerűen elvből nem megyek, nem akarok 
olyan sötét előítéletet támogatni, mint a halotti tor, erről van szó, kérem! Persze, megtehetné 
az ember azt is, hogy elmegy, csak azért, hogy aztán kigúnyolja… Kár, hogy pópák nem lesz-
nek! Akkor okvetlenül elmennék.

– Szóval, elfogadom tőlük a sót-kenyeret, hogy aztán leköpjem azokkal együtt, akik adták. 
Így gondolta?

– Egyáltalában nem. Nem azért. Csak hogy tiltakozzam. Éspedig eredményesen tiltakoz-
zam! Így közvetve a propagandát és fejlődést szolgálom. Mindenkinek kötelessége a fejlődést 
elősegíteni és az eszmét terjeszteni, és szerintem minél élesebb formában teszi ezt, annál jobb. 
Elvethetem a magot, az eszme magját, és a magból… tett fejlődhet. Hogy megbántom őket? 
Előbb talán megbántódnak, de aztán maguk is belátják, hogy hasznukra voltam. Hogy vádol-
ták Tyerebjovát is (aki most a kommuna tagja), mert otthagyta a családját, és odaadta magát 
egy férfinak, apjának, anyjának pedig megírta, hogy nem akar tovább előítéletekben élni, és 
szabad házasságra lép. Ez így durvaság, azt mondták, s a szüleit kímélnie kellett volna, a leve-
let is enyhébb formában írni. Szerintem ez ostobaság, egyáltalában nem szabad kíméletesen 
tudatni, ellenkezőleg, így igazi a tiltakozás! Meg a Varenc is: hét évig élt a férjével, otthagyta a 
két gyerekét, az urának meg jól odamondogatott a levelében: „Rájöttem, hogy magával nem 
lehetek boldog. Sose fogom megbocsátani, hogy félrevezetett, eltitkolta előlem, hogy van egy 
másfajta társadalmi rend, amely a kommunában valósul meg. Most nemrégen tudtam meg 
mindent egy nagylelkű férfitól, akinek odaadtam magam, és akivel kommunát alapítunk. 
Megmondom úgy, amint van, nem akarom becsapni, mert azt becstelenségnek tartanám. 
Rendezkedjék be úgy, amint jónak látja. Ne is remélje, hogy visszatéríthet, túlságosan elma-
radt a világtól. Éljen boldogul!” Látja, így kell az ilyen levelet megírni!
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– Tyerebjova… ez az, akiről már beszélt egyszer, igaz? Hogy most a harmadik szabad há-
zasságban él, mi?

– Mindössze a másodikban, ha helyesen számítjuk! És ha a negyedik volna is, vagy a tizen-
ötödik? Ostobaság, kérem! Ha valaha sajnáltam, hogy szüleim meghaltak, hát most igazán 
sajnálom, látja. Sokszor elképzelem, hogy befűtenék nekik a tiltakozásommal! Szándékosan 
úgy intézném! Én aztán a magam feje után mennék, de úgy ám! Megmutatnám nekik! Tu-
dom, nagyot néznének! Komolyan sajnálom, hogy egyikük sem él!

– Mert nincs, aki nagyot nézzen, mi? – szakította félbe nevetve Luzsin. – No, ezt majd 
megoldja úgy, ahogy jólesik… de azt mondja meg: ugye, maga ismeri azt a lányt, az elhunyt 
leányát ideát, azt a soványkát, mi? Csakugyan igaz, amit beszélnek róla?

– Mit akar ezzel? Szerintem, vagyis az én meggyőződésem szerint, a nő számára ez a  
normális helyzet. Miért ne? Vagyis distinguons!12 A mai társadalomban persze nem egészen 
normális, mivel kényszer, de a jövő társadalomban teljesen magától értetődő lesz, amennyi-
ben szabadon teszi. És ma is joga van hozzá! Szükséget szenvedett, és ez volt, hogy úgy mond-
jam, a tőkéje, teljes joggal rendelkezett vele. A jövő társadalomban, természetesen, nem lesz 
szükség semmilyen tőkére, de a nőnek meglesz, más értelemben, a maga kijelölt és világosan, 
észszerűen meghatározott szerepe. Ami Szofja Szemjonovnát illeti, én a mai társadalmi rend 
elleni tiltakozás megtestesítőjét látom benne, és magatartásáért mély tisztelettel adózom neki, 
örülök, valahányszor ránézek!

– Nekem meg azt mondták, hogy éppen maga túrta ki innen a lakásból!
Lebezjatnyikov valósággal felbőszült.
– Rágalom! – üvöltötte. – Egyáltalában nem így volt! Szemenszedett hazugság! Katyerina 

Ivanovna terjesztette a mesét, mert nem értette, miről van szó! Én egyáltalában nem akartam 
megkörnyékezni Szofja Szemjonovnát! Egyszerűen csak a fejlődését igyekeztem elősegíteni, 
tökéletesen önzetlenül, a tiltakozást akartam felébreszteni benne… Nekem csak a tiltakozás 
volt fontos. És ebben a lakásban úgyse maradhatott, nem is akart volna itt maradni.

– A kommunába hívta, mi?
– Folyvást csúfolódik, de eredménytelenül, ha szabad megjegyeznem. Nem akarja megér-

teni az embert! A kommunában ilyen szerep nincs. A kommunát azért létesítik, hogy ilyen 
szerepek ne legyenek többé! Ott lényegében más lesz, egészen más értelmet nyer ez a szerepe. 
Ami most oktalanság, ott bölcsesség lesz, ami most, jelen körülményeink között nem termé-
szetes, ott a lehető legtermészetesebbé válik. Minden attól függ, hogy milyen körülmények 
között, milyen környezetben él valaki. Minden a környezet, az ember maga semmi. És Szofja 
Szemjonovnával a legbarátságosabb viszonyban vagyok ma is, ez is bizonyítja, hogy sose te-
kintett ellenségének, rosszakarójának. Igenis biztatom, hogy lépjen be a kommunába, de 
egészen más okból. Mit nevet? Úgy van, kérem, meg akarjuk szervezni a magunk külön kom-
munáját, de sokkal szélesebb alapon, mint az eddigiek, mi messzebbre jutottunk meggyőző-
déseinkben és a tagadásban. Ha Dobroljubov13 felkelne sírjából, parázs vitát rendeznék vele! 
Hát még Bjelinszkijjel14 hogy elbánnék! Egyelőre tovább munkálkodom Szofja Szemjonovna 
fejlődésén. Rendkívül, igazán rendkívül szép természetű.

12    distinguons: tegyünk különbséget (francia)
13    Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov (1836–1861): forradalmi demokrata kritikus
14    Visszarion Grigorjevics Bjelinszkij (~ Belinszkij; 1811–1848): kritikus, filozófus
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– No és ön ezt a szép természetét igyekszik kihasználni, mi? Hehehe!
– Nem, dehogyis, ellenkezőleg!
– Úgy? Szóval ellenkezőleg! Hehe! Ezt jól megmondta!
– Mért nem akar hinni nekem? Mi okom volna tagadni ön előtt, könyörgöm! Ellenkező-

leg… én magam is csodálkozom sokszor: mintha félne tőlem, velem szemben még fokozot-
tabban tartózkodó és szemérmes.

– És ön persze munkálkodik a fejlődésén, bebizonyítja neki, hogy a szemérmesség és más 
ehhez hasonlók mind csupa ostobaság, mi?

– Szó sincs róla! Szó sincs róla! Ó, milyen durván, milyen ostobán értelmezi – már megbo-
csásson – a fejlődés szót! Semmit se akar megérteni! Én Istenem, mennyire… fejletlen még! 
Mi a nő szabadságát akarjuk, önnek meg egyre csak azon jár az esze… A szemérmetesség és 
tartózkodás kérdését egyáltalában nem érintem, ezek természetesen felesleges csökevények, 
előítéletek, de ha velem szemben tartózkodó, ez az ő dolga, ehhez joga van, én egyáltalán nem 
akadályozom ebben. Persze, ha azt mondaná a maga jószántából: „téged akarlak”, hallatlanul 
szerencsésnek tekinteném magamat, mivel a lány nagyon tetszik nekem. De most, egyelőre 
senki nagyobb tisztelettel, udvariassággal nem bánik vele, mint én, senki jobban meg nem 
becsüli emberi méltóságát… Várok és remélek… ez az igazság. […]

4.

Szonya nyugtalanul várt.
– Mikor elmentem, azt mondtam, hogy talán utoljára találkoztunk, de ha ma eljövök, 

akkor elárulom, ki ölte meg Lizavetát.
A lánynak remegett minden porcikája.
– És most eljöttem, hogy megmondjam.
– Igen, igaz… tegnap ezt… – suttogta erőlködve. – De hát hogy tudhatja? – kérdezte hir-

telen, mintha most kapna észbe. Zihált, az arca mind sápadtabb lett.
– Tudom.
Szonya nem szólt egy hosszú percig.
– Talán… elfogták? – szólalt meg aztán félve.
– Nem, nem fogták el.
– Akkor hogy tudhatja? – kérdezte újra, alig hallhatóan, megint csak percnyi hallgatás 

után.
Raszkolnyikov szembefordult vele, és hosszan, merően nézett rá.
– Találd ki! – mondta, és szája körül megint ott játszott az előbbi erőtlen, révedt mosoly.
A lány teste görcsösen rángatózott.
– De hát mért… mért… ijesztget? – kérdezte, és mosolygott, mint egy gyermek.
– Nyilván jó barátságban vagyok vele… azért tudom – folytatta Raszkolnyikov, és sze-

me rátapadt, mintha nem volna ereje levenni róla. – Lizavetát… azt nem akarta megölni…  
Véletlenül történt… Az öregasszonyt akarta megölni, amikor egyedül van… Ott volt már… 
És Lizaveta hazajött… és akkor őt is megölte.

Egy irtózatos perc múlt el. Egymásra bámultak.
– Nem találod ki? – kérdezte a látogató hirtelen, olyan érzéssel, mintha torony tetejéről 

vetné le magát.
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– N… nem – mondta alig hallhatóan a lány.
– Nézz csak meg jól!
És hogy ezt kimondta, a már egyszer átélt pillanat dermesztő hidege csapta meg: bámulta 

a lányt, és az arca most mintha Lizaveta arca lett volna. Élesen emlékezett az arckifejezésére, 
mikor a baltával közeledett hozzá, és Lizaveta a falhoz hátrált előle, két kezét kinyújtva, 
egészen úgy, mint a kicsi gyerek, mikor hirtelen megijed valamitől, és meredten, szorongva 
nézi a félelmes valamit, hátrál, kezét előrenyújtja, szája sírásra görbül. Szinte ugyanilyen volt 
most Szonya, éppen olyan gyámoltalanul, ijedten nézte hosszú pillanatokig, aztán hirtelen 
előrenyújtotta a bal kezét, és ujjaival az ő mellét érintve lassan felállt az ágyról, és hátrább, 
hátrább húzódott, tekintete mind merevebb lett. Rémülete Raszkolnyikovra is átragadt, 
ugyanolyan ijedtség tükröződött az ő arcán is, ugyanúgy nézett rá, csaknem ugyanolyan  
gyermeki mosollyal.

– Kitaláltad? – kérdezte súgva.
– Úristen! – tört fel a lány melléből a rettenetes jajszó. Erőtlenül az ágyra rogyott, arcát 

a párnába fúrta. De csak egy pillanatig. Felállt, gyorsan odament hozzá, megragadta mind 
a két kezét, vékonyka ujjaival úgy szorította, mint egy harapófogó, és megint olyan mere-
ven nézte, szeme valósággal belefúródott a tekintetébe. Egy utolsó, kétségbeesett pillantással 
próbált még felkutatni, elfogni valami végső reményt. De nem volt remény. Nincs kétség 
többé, minden így igaz. Még később is, amikor visszagondolt erre a pillanatra, különösnek és 
érthetetlennek találta, mért döbbent rá olyan hirtelen, hogy nincs kétség. Mert az csak nem 
lehet, hogy már előbb sejtett valamit? Pedig így volt, mihelyt megmondta neki, mindjárt úgy 
rémlett, hogy megérezte ezt, érezte már régen.

– Elég, Szonya, elég! Ne gyötörj! – könyörgött Raszkolnyikov fájdalmasan. Nem így,  
éppen nem így képzelte ezt a közlést, de ez lett belőle.

Szonya, mintha nem is volna eszén, felugrott, kezét tördelte, elment a szoba közepéig, 
de ott hirtelen megfordult, és újra melléje ült, válluk csaknem összeért. Egyszerre, mintha 
belényilallott volna valami, megrázkódott, felsikoltott, és maga se tudta, miért, térdre borult 
látogatója előtt.

– Mit csinált?! Hogy tehette ezt magával? – kiáltotta kétségbeesetten, és felugrott, nyakába 
borult, két karjával erősen átölelte. Raszkolnyikov hátrahőkölt, és fájdalmas mosollyal nézte.

– Furcsa teremtés vagy te, Szonya, ölelsz és csókolsz, most, amikor ezt megmondtam ne-
ked? Nem vagy eszeden.

– Ó, hiszen akkor most nincs nálad boldogtalanabb a világon! – kiáltotta a lány szinte 
önkívületben, nem is hallotta, hogy a másik mit mond, és kitört belőle a hangos, hisztérikus 
zokogás.

Rég nem érzett forróság öntötte el Raszkolnyikov lelkét, és egyszerre megindította. Nem 
próbálta elfojtani az érzést: két könnycsepp buggyant ki a szeméből, és függve maradt a pilláin.

– Hát nem hagysz el, Szonya? – kérdezte, és csaknem reménykedve nézett rá.
– Nem, nem hagylak el, soha, sehol! – kiáltotta a lány. – Veled megyek mindenüvé.  

Ó, uramisten! Ó, én boldogtalan… miért, miért nem ismertelek már előbb? Miért nem 
előbb jöttél hozzám? Ó, istenem!

– De most eljöttem.
– Most igen… de hát mit tehetünk már… Együtt leszünk, együtt – hajtogatta Szonya 

önfeledten, és újra megölelte. – Szibériába is veled megyek. […]
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EPILÓGUS
2.

A jelenben hasztalan és céltalan háborgás, a jövőben örökös áldozat, amivel semmit el nem ér-
het – íme, ez vár rá az életben! És mit ér, hogy nyolc év múlva csak harminckettő lesz, és még 
új életet kezdhet! Minek éljen? Mit remélhet? Mire törekedhet? Élni, csak a puszta életért? 
Hiszen már azelőtt is szíves-örömest, százszor odaadta volna a puszta életét egy eszméért, 
reménységért, akár egy ábrándképért is! A puszta létet mindig kevesellte, többre vágyott. 
Ki tudja, talán csak ezért az egyért hitte – mert vágyai olyan erősek –, hogy neki többet sza-
bad, mint másnak.

Bár küldene rá megbánást a sors, mardosó bűnbánatot, amely összetöri szívét, elűzi álmait, 
olyan bűnbánatot, hogy irtózatos kínjai között már a kötél vagy a víz mélye rémlik fel előtte! 
Örömmel fogadná, hiszen a kín és könny is – élet! De ő nem bánta meg a bűnét.

Ha legalább átkozni tudná az ostobaságát, mint ahogy átkozta annak idején a képtelen 
és oktalan tetteit, amelyek végül is Szibériába juttatták. De most, hogy itt van, „szabadon”, 
és újra átgondolja, mérlegre teszi, amit elkövetett, egyáltalában nem látja olyan ostobának, 
mint akkor, azokban a végzetes napokban.

„Miért, miért volna az én elméletem nagyobb ostobaság, mint más gondolatok és elmé-
letek, amelyek csak úgy hemzsegnek, tülekszenek, mióta világ a világ? Csak független, széles 
látókörű, a hétköznapi befolyásoktól mentes tekintettel kell szemlélni a dolgokat, és kitűnik, 
hogy az én elméletem nem is olyan… furcsa. Ó, ti mindent tagadók, ti garasos bölcsek, miért 
álltok meg félúton!

És mért olyan képtelenség a szemükben, amit tettem? – okoskodott tovább. – Azért, 
mert gonosztett? Mi az, hogy gonosztett? Az én lelkiismeretem nyugodt. Bűncselekmény 
történt, az kétségtelen, vétettem a törvény betűje ellen, hát jó, üssétek le a fejemet a törvény 
betűjéért… és megvan. De akkor az emberiség sok jótevőjét is, aki nem örökölte a hatalmat, 
hanem maga ragadta kezébe, ki kellett volna végezni mindjárt az első lépésnél. Csakhogy 
azok felülkerekedtek annál a lépésnél, és ezért igazuk volt, én pedig alulmaradtam, tehát nem 
is volt jogom ezt a lépést megengedni magamnak!”

Csak ebben az egyben ismerte el, hogy bűnös, csak abban, hogy nem bírta elviselni a bű-
nét, és jelentkezett, bevallotta.

És még egy gondolat kínozta: hogy mért nem végzett magával akkor. Mért választotta 
inkább a beismerő vallomást, amikor ott állt a víz felett? Annyira erős benne az élni vágyás, 
olyan nehéz ezt leküzdeni? Szvidrigajlov leküzdötte, pedig félt a haláltól.

Gyötörte magát ezzel a kérdéssel, és nem ébredt rá, hogy talán már akkor, mikor ott állt 
a Néva felett, megérezte, micsoda mélységes hazugság rejlik benne és a gondolkodásában. 
Nem értette, hogy ez az érzés már egy eljövendő életfordulatnak, feltámadásának, jövendő új 
életszemléletének a hírnöke lehetett. […]

Egyszer csak ott állt mellette Szonya. Nesztelenül jött, és leült melléje. Korán volt, a reggeli 
hideg még nem enyhült. Most is az ócska, hitvány kis köpenykéje meg a zöld kendője volt 
rajta. Arcán meglátszott a betegség, még soványabb, haloványabb volt, megnyúlt. Kedvesen, 
örömmel mosolygott rá, és szokása szerint félénken kezet nyújtott.

Mindig ilyen félénken nyújtotta neki a kezét, sőt, sokszor nem is nyújtotta, mintha attól 
tartana, hogy ellöki. És ő úgy fogta meg a kezét, mintha idegenkedne tőle, mintha bosz-
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szantaná, hogy eljött, akárhányszor makacsul hallgatott, amíg csak a lány ott volt. Megtör-
tént, hogy Szonya reszketett mellette, és mélyen megszomorítva ment el tőle. De most nem 
akart széjjelválni a kezük. Raszkolnyikov hirtelen rápillantott, aztán a földre szegezte szemét, 
és hallgatott. Egyedül voltak, senki se látta őket. Az őr éppen akkor másfelé fordult.

Maga se tudta, hogy történt, de mintha felkapták és odalökték volna Szonya lába elé. 
Sírt, és átölelte a térdét. Szonya az első pillanatban megrémült, arca halottmerev lett. Felug-
rott, reszketett, és csak nézett rá. De tüstént, egyetlen szempillantás alatt megértett mindent.  
Kimondhatatlan boldogság ragyogott fel a szemében, tudta, most már kétségtelen bizonyos-
sággal tudta, hogy Raszkolnyikov szereti, végtelenül szereti, eljött valahára ez a pillanat…

Szólni akartak, de nem tudtak, szemükből kibuggyant a könny. Sápadtak voltak mind 
a ketten, és soványak, de a beteg, sápadt arcokon már ott ragyogott az új jövő, az új életre 
támadás hajnala. A szerelemben támadtak fel, mindkettejük szívében az élet kiapadhatatlan 
forrása fakadt a másik számára.

Elhatározták, hogy türelemmel várnak. Még hét esztendejük van. Mennyi irtózatos kín, 
micsoda mérhetetlen boldogság vár rájuk még addig! Raszkolnyikov feltámadt, tudta, érezte 
ezt egész megújhodott valójában. Szonya pedig csak benne, általa élt. Este, amikor a rabka-
szárnyát bezárták, a priccsen hevert, és Szonyára gondolt. Aznap szinte más szemmel nézték 
rabtársai, addig ellenségei. Ő szólt hozzájuk, és barátságosan feleltek. Ez feltűnt neki. Hiszen 
nem is lehet másként. Vagy talán nem kell mindennek megváltoznia most?!

Szonyára gondolt, és arra, hogy mindig csak gyötörte, marcangolta a szívét. Látta a sápadt, 
sovány kis arcát, de nem is igen kínozták az emlékek: tudta, hogy végtelen szerelmével váltja 
meg minden eddigi szenvedését.

És mit számít ez mind, minden gyötrelem, ami volt? Minden, még a bűne is, és az ítélet, 
száműzetés – most, első elragadtatásában úgy tetszett, csak külsőleges tény, idegen tőle, mint-
ha nem is ővele történt volna. Különben se tudott semmire sokáig gondolni, erősen figyelni 
ezen az estén. És nem is akart semmit tudatosan elgondolni, csak érzések feszültek benne. 
Az okoskodás helyét elfoglalta az élet, lelkében egy egészen új világnak kellett megépülnie.

Párnája alatt ott volt az evangélium, gépiesen a kezébe vette. Szonya könyve volt, ugyanaz, 
amelyikből a Lázár feltámasztását olvasta fel akkor. Rabsága kezdetén attól félt, hogy Szonya 
majd a vallással zaklatja, az evangéliumról beszél neki, és könyveket erőltet rá. De nagy cso-
dálkozására egy szót se szólt ilyesmiről, egyetlenegyszer se ajánlotta neki az evangéliumot. 
Ő maga kérte kevéssel megbetegedése előtt, és akkor se szólt semmit, csak elhozta. De még 
eddig ki se nyitotta.

Most se ütötte fel, de agyán átvillant a gondolat: hát lehet az, hogy az ő meggyőződése ne 
legyen az én meggyőződésem is? Vagy legalább az érzése, törekvése?

Szonya is nagy izgalomban volt egész nap, sőt, éjjel a betegsége is kiújult. Olyan bol-
dog volt, hogy szinte megijedt tőle. Hét év! Csak hét év! Boldogságuk kezdetén akadtak 
pillanatok, amikor ez a hét év hét napnak tetszett előttük. Raszkolnyikov még nem tudta, 
hogy az új életet nem ingyen adják, nagy az ára, jövendő hősiességgel kell majd fizetnie érte.

De itt már új történet kezdődik. Egy ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászü-
letésének története. Ahogy átmegy egyik világból a másik világba, megismeri az előtte addig 
ismeretlen valóságot. Ez új elbeszélés témája lehetne – de a mostani itt véget ér.

1866
Görög Imre és Beke Margit fordítása
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A Romlás virágaiA Romlás virágai

 Előhang Előhang 

   Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek
Oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit;
S mint koldus éteti öntestén férgeit,
Mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. 

És bűnünk mind makacs, igaz bánatra gyáva;
Ki gyón is néhanap, jó zsíros bérre vár,
Aztán vigad megint, nyakig hadd lepje sár,
S lemosni mocskaink csak ronda könny a láva.

Párnáján ringat a Háromszor Szörnyű Isten,
A Sátán s álmot ád, mely romlással marat,
S a gazdag, tiszta érc, a híres akarat
Párává lobban el az alkimista-üstben.

Az Ördög dirigál, rángatva rossz fonálunk!
Ki enyhülést akar, a rondaságba váj,
S mindennap közelebb az alvilági táj,
Hová egykedvűen, bűzös homályba szállunk. 

Mint züllött részeges, ha némi női roncsot,
Vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar,
Titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar,
Facsarva lázasan, mint egy avítt narancsot.

Mint milliónyi nyű, bennünk bozsongva rajzó,
Agyunkat démonok raja lepi tele,
S ha lélekzik tüdőnk, Halál zuhog bele,
Mint láthatatlan folyó s zúgása tompa jajszó. 

Torz kéj, gyújtogatás, vad méreg, sanda penge,
Ha víg ábráikat eddig nem hímezék
Sorsunk hétköznapi, komisz vásznába még,
Azért van, jaj, csupán, mert lelkünk tettre gyenge.
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De túl a párducok, sakálok s mind a hitvány
Keselyűk, skorpiók, majmok s kígyók körén,
Mely itt nyög, bőg, röfög, kúszik, megannyi rém,
Bűneink átkozott állatkertjét rutítván,

Van még egy – ily csufat, gonoszt s szennyest ki látott?
Ez bár alig mozog és ordítani rest,
Romokba döntené a földet örömest,
S ásítva egy nagyot, benyelné a világot:

Az Únalom! – szemén rest könny ragyog kövéren,
Huká-t1 pöfékel és bitók felé mered:
Finom szörny! ugye őt te is jól ismered,
Én álszent olvasóm – képmásom – bús fivérem?

1857
Tóth Árpád fordítása

 Az albatrosz Az albatrosz 

  Olykor matrózi nép, kit ily csíny kedvre hangol,
albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát,
mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
míg sós örvényeken lomhán suhannak át.

Alig teszik le a fedélzet padlatára, 
a kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
leejti kétfelé fehér szárnyát az árva
s mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.

Szárnyán kalandra szállt, – most sántít suta félsszel,
még tegnap szép csoda, ma rút röhejre készt,
csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
másik majmolja a tört szárnyú bicegést.

A költő is ilyen, e légi herceg párja,
kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
de itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja
s megbotlik óriás két szárnyában, hogyha lép.

1857
Tóth Árpád fordítása

1   huka: vízipipa
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 Egy dög 

  Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt,
   melybe ma szemünk ütközött:
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán
   váratlan egy iszonyu dög

nyitotta, lábait cédán magasba lökve,
   mig izzadt méreg járta át,
elénk, gúnyosan és semmivel sem törődve,
   kipárolgással telt hasát.

A nap sugarai tán azért tündököltek
   úgy e sülő szemét fölött,
hogy atomjaiban adják vissza a Földnek
   azt, amit az egybekötött.

S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra
   nézett alá az ég szeme;
a bűz ereje az egész rétet bejárta,
   azt hitted, elájulsz bele.

A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle,
   folyadékként és vastagon,
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve
   másztak az élő rongyokon.

S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve
   s gyöngyözve néha felszökellt:
a test bizonytalan dagadva-lélegezve
   sokszorozott életre kelt.

S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan,
   mint futó szél a tó vizén,
vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában
   ütemre forgat a legény.
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A széteső alak már-már nem volt, csak álom,
   kusza vonalak tömege,
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon
   a művész emlékezete.

Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva
   nézett bennünket dühösen,
sóváran lesve a percet, amikor újra
   lakmározhat a tetemen.

– És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
   ilyen ragály és borzalom,
szemeim csillaga, életem napvilága
   te, lázam, üdvöm, angyalom!

Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő,
   az utolsó szentség után,
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő,
   s kövér gyom burjánzik buján.

De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön
   vad csókjaival megehet,
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
   elrothadt szerelmeimet!

1857
Szabó Lőrinc fordítása
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 Kapcsolatok 

  Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.

Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok,
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
– s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok,

melyek a végtelen kapuit nyitogatják,
mint az ámbra2, mosusz3, tömjén4 és benzoé5:
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.

1857
Szabó Lőrinc fordítása

2   ámbra: az ámbráscet váladéka, illatszer alapanyaga (arab)
3   mosusz: pézsma, egy őz nagyságú állat mirigyváladéka, illatszer alapanyaga (szanszkrit)
4   tömjén: a tömjénfa kérgének gyantája, illatos templomi füstölőszer
5   benzoé: egy trópusi fa balzsamos illatú gyantája
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PAUL VERLAINE PAUL VERLAINE 
(1844–1896)

 Őszi chanson Őszi chanson 

  Ősz húrja zsong, 
Jajong, busong 
A tájon, 
S ont monoton 
Bút konokon 
És fájón. 

S én csüggeteg, 
Halvány beteg, 
Míg éjfél 
Kong, csak sirok, 
S elém a sok 
Tűnt kéj kél. 

Ó, múlni már, 
Ősz! hullni már 
Eresszél! 
Mint holt avart, 
Mit felkavart 
A rossz szél…

1866
Tóth Árpád fordítása

 Költészettan Költészettan 

  Zenét minékünk, csak zenét, 
ezért a versed lebegőben 
ragadd meg a lágy levegőben, 
amint cikázik szerteszét. 

Ha szókat írsz, csak légy hanyag, 
és megvetőn dobd a zenének, 
mert édes a tétova ének, 
s a kétes, olvadó anyag. 

Fátylak mögött tüzes szemek 
és déli, reszkető verőfény, 
s a langyos őszi ég merő fény, 
kék csillagok tündöklenek. 

Mert csak te kellesz, Árnyalat, 
és semmi Szín, koldusi ékül, 
ó, fuvola s kürt összebékül, 
e síma álomszárny alatt. 
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A gyilkos Csattanó gaz úr, 
baj lenne, ha versedbe hagynád 
az ötletet, e durva hagymát, 
melytől könnyez a szent Azúr. 

Szónoklat? Törd ki a nyakát,
és jó, ha izmod megfeszíted, 
pórázra szoktatván a Rímet. 
Mi volna, ha nem volna gát? 

Óh jaj, a Rím silány kolomp, 
süket gyerek, oktondi néger, 
babrál olcsó játékszerével, 
s kongatja a szegény bolond. 

Zenét minékünk, muzsikát! 
Legyen a vers egy meg nem álló 
lélek, mindig új vágyba szálló, 
mely új egekbe ugrik át. 

Egy jó kaland legyen dalom, 
hajnalban, az ideges szélben 
mentákra üljön észrevétlen… 
A többi csak irodalom. 

1874
Kosztolányi Dezső fordítása

 Holdfény 

  Különös táj a lelked: nagy csapat
álarcos vendég jár táncolva benne;
lantot vernek, de köntösük alatt
a bolond szív mintha szomoru lenne.

Dalolnak, s zeng az édes, enyhe moll:
életművészet! Ámor győztes üdve!
De nem hiszik, amit a száj dalol,
s a holdfény beleragyog énekükbe,

a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag,
melyben álom száll a madárra halkan,
s vadul felsírnak a szökőkutak,
a nagy karcsú szökőkutak a parkban.

1866
Szabó Lőrinc fordítása
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ARTHUR RIMBAUDARTHUR RIMBAUD
(1854–1891)

 A magánhangzók szonettje A magánhangzók szonettje 

  Szurok Á! hó É! rőt I! zöld Ü! kék O! – csak egyszer
lehessek titkotok mind elbeszélni bátor!
Á!: – bolyhos öv, mely a setét legyek faráról
csillog, ha szörnyű bűzt belepnek lomha testtel!

Á! árnyak öble! É! hűs párák, tiszta sátor,
halk hóvirág, királyi hermelin, jégtűs gleccser!
I! bíborok, kihányt vér, kacagógörcs a keccsel
vonagló női ajkon, ha düh rándítja s mámor!

Ü!: – az isteni tenger nyugodt, gyürűző tánca,
nyájjal hintett fenyér csöndje, tudósok ránca
a békés homlokon, mit alkimia tép föl. –

Ó!: – szörnyű harsonák, mik ítéletre zengnek,
és Csönd, melyben világok és angyalok kerengnek,
Oméga! – viola sugár az Ő szeméből!

1871
Tóth Árpád fordítása

 A kenyér-lesők 

  A téli hóba, téli ködbe
a széles pincelyukra dőlve
áll öt gyerek.

Feszült inakkal lesve, térden
bámulják, hogy süti a pék benn
a kenyeret…

Erős, fehér nagyizmú karja
a tűzre rakja, magcsavarja.
Láng ég alól.

Hallják pattogni a kenyérkét,
aztán a mosolygós, kövér pék
egy dalt dalol.

Mind kuksol ottan, egy se moccan
és a pirosló lyukra hosszan
néznek kivül.

S ha holmi gazdag dáridóra
a szőke, illatos cipócska
végre kisül;
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s a füstlepett gerenda alján
dalolni kezd a drága, halvány
kenyér-darab;

és száll a tűz-ajtón az élet,
bús, árva lelkük is feléled
a rongy alatt.

Ruhájukat a dér befújta,
de ég szemük, és élnek újra.
S csak néznek ők.

Rózsás orruk a rácsra nyomják,
s dalolnak látva ezt a pompát,
bús fény-lesők.

Imát dalolnak epedezve
s úgy lehajolnak a kemence
szent fényinél,
 
hogy szétreped rajtuk a nadrág,
s elkapja lengő ingök alját
a téli szél…

1871
Kosztolányi Dezső fordítása

 A részeg hajó 

  Hogy jöttem lefelé egykedvű, vén vizeknek
Folyásán, vontatóim már nem jöttek velem:
Lármás rézbőrű raj közt céltábláúl sziszegtek
Bepingált cölöpökhöz nyílazva meztelen.

De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez,
S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol, –
Alighogy véget ért a parti, furcsa hecc,
Vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol.

És tél jött, szörnyü zaj közt s engem, kiben siket
Csend hallgatott tunyán, mint a gyermekagyakban,
Felvett az ár: s ha süllyed egy málló félsziget,
Nem szállhat a habokba dicsőbben és vadabban!

Kegyes volt a vihar: a tengerig vetődve
Tíz éjen át lebegtem vidám parafaként
A mélyen, mely a romlás örök hömpölygetője,
S nem néztem: vaksi lámpás vet-é utamra fényt?

Fenyő-ducos begyembe zöld víz lágy íze folyt,
Mint almák hűvös húsa csúszik a gyermek-torkon;
S hányások s bornyomok, sok kékes lomha folt
Letisztúlt rólam és levált a kormány s horgony.
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Azóta egyre fürdök a roppant tengerek
Költészetében, melybe csillog csorog és béke
S nyelem e zöld azúrt, hol fulladt emberek
Lebegnek olykor mélán s mintegy gyönyörben égve,

Mert kékes színüket átfesti drága mámor
S ringatja enyhe rengés a réz-szín nap alatt,
S nincs alkohol, csitítóbb, se dal, mely ily puhán szól,
A rőt s rosszízü vágyak ettől megalszanak!

S villámtépett eget s tölcsért, mit a vihar hajt,
S a mélységek hintáit s kanyargó áramát
Láttam s az alkonyt s hajnalt: ez izgatott galambrajt,
S olyast is, mit az ember, ha sejt is, sohse lát.

Láttam sülyedt napot, vad titkokkal befolyva,
Míg alvadt messzeségek violája ragyog
S hallottam, mintha antik tragédiát dalolna,
Messzire elhörgő zajt s mely reszket és gagyog.

S vakító hó-csucsokról álmodtam zöldszin éjen,
Míg messze tengerszemhez rejtelmes útra kelt
Az óceánok csókja: izes áram a mélyben
S mentem vele s a sárga s kék foszfor énekelt.

És át sok hónapon, mint ha dagály robog
A sziklahátak ellen: holdkóros vízi csorda,
Rohantam, nem törődve, hogy szentszüzes fokok
Ragyogó lába zúz és orrom elsodorja.

S találtam tengeren túl s alúl a horizonton
Párduc-szem fényű és virágos szigetek
Kék és furcsa raját, hol ostorként kibomlón
A pőre nép fölött szivárvány libegett.

Láttam maró mocsárt, hol mint egy szörnyű hálón
A sás közé akadt Rém poklos teste reng,
És vizeket rohadni örök szélcsendben állón,
S örvényt, mely tág kerékben az égaljig kereng.

Gleccsert, ezüst napot, gyöngyházhabot, parázs
Eget, sok reves roncsot, mik barna öblön úsznak,
Hol szörnykigyókat kínoz az élősdi marás
S enyhűlni bús szagú vén görbe fákra kúsznak.
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S a gyermekeknek én beh szívesen mutatnék
Halat, minőt találtam, aranyból s énekelt,
S züllött utamra olykor rózsát sodort a tajték
S olykor hizelkedőműl édes szél lengve kelt.

S olykor a minden tájak únottja, pólusok
Bús kószája: a tenger, míg ringatott panaszlón,
Beszórt árnyék-virággal, mely kén-szájjal susog
S térden e vak virág közt merengtem, mint egy asszony.

S ringtam, kóbor sziget, és szennyükkel bekentek
Szőkeszemű sirályok, csetepatés család,
Ringtam s némely tetem tört testemen pihent meg,
Majd elhagyott sülyedve: aludni még alább...

Imé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros,
Kit elvitt a vihar élőtlen étherig,
S zord flotta s békés bárka ki nem halássza már most
Részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik,

Im, bátran, párát fújva, mely rajtam ködként kékűl,
Utam kapút az ég izzó falába fúrt,
S zsákmányúl téptem onnan, finom poéta-étkűl,
Izes nap-cafatot s szakadt, nyulós azúrt!

Bitang deszkám belepte a villamos medúza,
S nyaranta apró szörnyek tintás raja lapúlt
Reám, midőn a hőség tűzvesszejétől zúzva
A reszkető bibor lég izzó tölcsérbe nyúlt.

Oh én, ki immár ötven mérföldnek távolából
Hallottam reszketőn a Poklot, mint üvölt,
S kit újra s újra vár a kék és merev távol,
Megvetlek Európa, únt gátú, ócska föld!

Im én! kit túl az égen várt csillagos sziget,
Hol már a mámoros menny örök kapúja nyitva,
S hol végtelen mély éjben arany fénnyel piheg
Alvó madárseregként a boldog Jövők titka!

– De mégis, sokat sírtam: testem hajnal gyötörte,
S kegyetlen volt a hold és keserű a nap,
Már lázas derekam gyötrelmes görcstől görbe:
Bár megszakadna már s benyelné már a hab!
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Oh ha van Európában öböl még, melyre halkan
Vágy vonna: kicsi víz az, egy vak tócsa, hideg,
Hol bús fiúcska guggol az ámbrás alkonyatban
S papírhajót ereszt el, mely lepkeként libeg...

Mert kit megfürdetett minden vizeknek búja,
Nem szállhat révbe többé kalmárhajók után,
S jelzászlók és tüzek hívalgó gőgjét únja,
S hogy hídak vad szeme bámúljon rá bután...

1871
Tóth Árpád fordítása
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III. A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK  
MAGYAR IRODALMÁBÓL

ARANY JÁNOS ARANY JÁNOS (1817–1882)

 Ágnes asszony Ágnes asszony 

  Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
„Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs1 leplet.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
„Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu2: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
„Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz merően, – a sugárka
Mind belefér egy fél szembe.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

1   gyolcs: lenvászon, a lepedő anyaga
2   hajdu: törvényszolga

Mert, alighogy félrefordul,
Rémek tánca van körűle;
Ha ez a kis fény nem volna,
Úgy gondolja: megőrűlne.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Ím azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik:
Ágnes a törvény előtt
Megáll szépen, ahogy illik.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját is megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Hogy belép, a zöld asztalnál
Tisztes őszek űlnek sorra;
Szánalommal néznek ő rá,
Egy se mérges, vagy mogorva.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?
Szörnyü a bűn, terhes a vád;
Ki a tettet végrehajtá,
Szeretőd ím maga vall rád.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Ő bitón fog veszni holnap,
Ő, ki férjedet megölte;
Holtig vizen és kenyéren
Raboskodva bünhödöl te.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.
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Körültekint Ágnes asszony,
Meggyőződni ép eszérül;
Hallja a hangot, érti a szót,
S míg azt érti: „meg nem őrül.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

De amit férjéről mondtak,
A szó oly visszásan3 tetszik;
Az világos csak, hogy őt
Haza többé nem eresztik.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Méltóságos nagy uraim!
Nézzen Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon,
Fogva én itt nem űlhetek.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Mocsok esett lepedőmön,
Ki kell a vérfoltot vennem!
Jaj, ha e szenny ott maradna,
Hová kéne akkor lennem!”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

3   visszásan: rendellenes, furcsa; itt: érthetetlen

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét újra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mert hiában tiszta a gyolcs,
Benne többé semmi vérjel:
Ágnes azt még egyre látja
S épen úgy, mint akkor éjjel.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Virradattól késő estig
Áll a vízben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a víz fodra csillog,
Maradozó csattanással
Fehér sulyka4 messze villog.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

És ez így megy évrül-évre,
Télen-nyáron, szünet nélkül;
Harmat-arca hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa –
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.
 Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

1853

4    sulyka: mosófája; régen a mosásnál használt, fából 
készült ütőszerszám

3   visszásan: rendellenes, furcsa; itt: érthetetlen
4    sulyok: mosófa; régen a mosásnál használt, fából készült ütőszerszám
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Mélyen a vár alatt
Vonúl egy kis csapat;
Olyan rettegve lép,
Most lopja életét…
     Kanizsa, Rozgonyi.

„Kettőzni kell az őrt,
Kivált Mátyás előtt!”
„Mátyás, az itt maradt,
Hanem a többi rab –
     Nincsen, uram, sehol.”

A felhő kimerült,
A szélvihar elült,
Lágyan zsongó habok
Ezer kis csillagot
     Rengetnek a Dunán.

„El! míg lehet s szabad!
Cseh-földön biztosabb.”
„Miért e félelem?
Hallgat minden elem
     Ég s föld határa közt.”

Az alvó aluszik,
A bujdosó buvik;
Ha zörren egy levél,
Poroszlót9 jőni vél
     Kanizsa, Rozgonyi.

„Messze még a határ?
Minden perc egy halál!”
„Legitten átkelünk,
Ne félj uram: velünk
     A gyermek, a fogoly.”

9   Poroszlót: törvényszolga, a bírói eljárás résztvevője

 V. László V. László 

  Sűrű setét az éj,
Dühöng a déli szél,
Jó Budavár magas
Tornyán az érckakas
     Csikorog élesen.

„Ki az? mi az? vagy úgy –”
„Fordulj be és alugy
Uram László király:5

A zápor majd eláll,
     Az veri ablakod.”

A felhő megszakad,
Nyilása tűz, patak;
Zúgó sebes özönt
A rézcsatorna önt
     Budának tornyiról.

„Miért zúg a tömeg?
Kivánja eskümet?”6

„A nép, uram király,
Csendes, mint a halál,
     Csupán a menny dörög.”

Megcsörren a bilincs,
Lehull, gazdája nincs:
Buda falán a rab
– Egy-egy felhődarab –
     Ereszkedik alá.

„Hah! láncát tépi a
Hunyadi két fia –”
„Uram, uram, ne félj!
László, tudod, nem él7

     S a gyermek8, az fogoly.”

5    Uram László király: V. László (1440–1457) magyar király.
6    Kivánja eskümet?: 1456. november 23-án a király Temesvárott esküi fel biztosította Hunyadi László büntet-

lenségét Cillei Ulrik nándorfehérvári meggyilkolásáért, és a Hunyadi-fiúkat testvérévé fogadta.
7   nem él: 1457. március 16-án fejezték le a budai Szent György téren.
8   gyermek: Hunyadi Mátyás

5   Uram László király: V. László (1440–1457) magyar király
6    Kivánja eskümet?: 1456. november 23-án a király Temesvárott esküvel biztosította Hunyadi László büntet-

lenségét Cillei Ulrik nándorfehérvári meggyilkolásáért, és a Hunyadi fiúkat testvérévé fogadta
7    nem él: 1457. március 16-án fejezték le a budai Szent György téren
8    gyermek: Hunyadi Mátyás
9    poroszló: törvényszolga, a bírói eljárás résztvevője
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Az alvó felvirad,
A bujdosó riad;
Szellő sincsen, de zúg,
Felhő sincsen, de búg
    S villámlik messziről.

„Oh adj, oh adj nekem
Hűs cseppet, hű csehem!”
„Itt a kehely, igyál,
Uram, László király,
    Enyhít... mikép a sír!”

Állj meg, boszú, megállj:
Cseh földön űl a rab;
Cseh földben a király,
Mindég is ott marad,
    De visszajő a rab...!

1853

 Vörös RébékVörös Rébék1010  

  „Vörös Rébék általment a
   Keskeny pallón s elrepült –”
Tollászkodni, már mint varju,11

   Egy jegenyefára űlt.
      Akinek azt mondja: kár!
      Nagy baj éri és nagy kár:
         Hess madár!

Ő volt az, ki addig főzte
   Pörge Dani bocskorát,12

Míg elvette a Sinkóék
   Cifra lányát, a Terát.
      De most bezzeg bánja már,
      Váltig hajtja: kár volt, kár!
         Hess madár!

Pörge Dani most őbenne
   Ha elbotlik se köszön,
S ha ott kapja, kibuktatja
   Orrával a küszöbön.
      Pedig titkon oda jár,
      Szép asszonynak mondja: kár!
         Hess madár!

10   Rébék: Rebeka
11    varjú: balszerencsét, halált hozó madár a néphagyomány szerint
12   főzte Pörge Dani bocskorát: szerelmi bűbájt végzett
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Cifra asszony színes szóra
   Tetteti, hogy mit se hajt:
„Kend meg köztünk ne csináljon
   Háborodást, házi bajt,
      Nem vagyok én csapodár.13”
      Rebi néni mondja: kár!
         Hess madár!

Másszor is jön, hoz fehér pénzt,14

   Piros kendőt s egyebet:
„Nesze, lyányom! e mézes bor
   Erősítse a szived:
      Szépnek úgy nem tenni kár!”
      – „Hadd jöjjön hát a kasznár.15”
         Hess madár!

Háborúság, házi patvar16

   Attól kezdve van elég;
De nem hallik a szomszédba:
   Pörge Dani tűri még.
      A bölcső is ott van már:
      Künn egy varju mondja: kár!
         Hess madár!

„Asszony, ördög! vidd apádnak
   Haza ezt a gyermeket –
Ne! a varjut (hol a puskám?)
   Útra meglövöm neked.”
      Varju azt se mondja: kár!
      El sem is rebbenti már:
         „Hess madár!”

Híre terjed a helységben:
   „Tudjátok, mi az eset?
Pörge Dani egy varjút lőtt
   S Rebi néni leesett!”
      Rebi lelke nem vón’ kár:
      De, mint varju, visszajár.
         Hess madár!

13   csapodár: hűtlen
14   fehér pénz: ezüstpénz
15   kasznár: gazdatiszt, földbirtok intézője
16   patvar: vita, veszekedés
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Gyilkost a törvény nyomozza;
   Szegény Dani mit tegyen?
Útnak indul, bujdosásnak,
   Keskeny pallón17 átmegyen.
      Szembe jött rá a kasznár.
      Varju elkiáltja: kár!
         Hess madár!

Keskeny a palló kettőnek:
   Nem térhet ki a Dani;
Egy billentés: lent a vízben
   Nagyot csobban valami.
      Sok eső volt: mély az ár.
      Varju látja, mondja: kár!
         Hess madár!

Bujdosónak kín az élte;
   Reszket, ha levél zörög:
Felvont sárkányt18 vesz kezébe,
   Hajtja éh: „megállj, görög!19”
      Varju mind’ kiséri: „kár!…
      Fennakadsz te, szép betyár!”
         „Hess madár!”

„Most ebédre, hollók, varjak
   Seregestül, aki van!
De szemét ne bántsa senki:
   Azzal elbánok magam.”
      Fekete volt, mint bogár:
      Asszony ott sír: „mégis kár!
         Hess madár!” –

Vörös Rébék általment a
   Keskeny pallón: most repűl;
Egy varjúból a másikba
   Száll a lelke, vég ne’kül;
      S kinek ő azt mondja: kár!
      Nagy baj éri és nagy kár.
         Hess madár!

1877

17   palló: gyaloghíd deszkából
18   sárkányt: a puska ravasza
19   görög: kereskedő
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 A walesi bárdok 

  Edward király, angol király
  Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
  A velszi tartomány.
 
Van-e ott folyó és földje jó?
  Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
  A pártos honfivér?
 
S a nép, az istenadta nép,
  Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
  Melyet igába hajt?

Felség! valóban koronád
  Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
  Hegy-völgyet benne lelsz.
 
S a nép, az istenadta nép
  Oly boldog rajta, Sire!
Kunyhói mind hallgatva, mint
  Megannyi puszta sir.
 
Edward király, angol király
  Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
  És néma tartomány.

Montgomery a vár neve,
  Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
  Vendégli a királyt.
 
Vadat és halat, s mi jó falat
  Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
  Hogy nézni is tereh;

S mind, amiket e szép sziget
  Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
  Túl messzi tengeren.

Ti urak, ti urak! hát senkisem
  Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek!
  Ne éljen Eduárd?
 
Vadat és halat, s mi az ég alatt
  Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
  Belül minden nemes.
 
Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
  Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim –
  Elő egy velszi bárd!
 
Egymásra néz a sok vitéz,
  A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
  Sápadt el a harag.
 
Szó bennszakad, hang fennakad,
  Lehellet megszegik. –
Ajtó megől fehér galamb,
  Ősz bárd emelkedik.
 
Itt van, király, ki tetteidet
  Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
  Amint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög,
  A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
  Te tetted ezt, király!
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Levágva népünk ezrei,
  Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
  Király, te tetted ezt!”
 
Máglyára! el! igen kemény –
  Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
  S belép egy ifju bárd.
 
„Ah! lágyan kél az esti szél
  Milford-öböl felé;
Szüzek siralma, özvegyek
  Panasza nyög belé.
 
Ne szülj rabot, te szűz! anya
  Ne szoptass csecsemőt!…”
S int a király. S elérte még
  A máglyára menőt.
 
De vakmerőn s hivatlanúl
  Előáll harmadik;
Kobzán a dal magára vall,
  Ez íge hallatik:
 
„Elhullt csatában a derék –
  No halld meg, Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
  Nem él oly velszi bárd.
 
Emléke sír a lanton még –
  No halld meg, Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
  Melyet zeng velszi bárd.”
 

Meglátom én! – S parancsot ád
  Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,
  Minden velsz énekest!

Szolgái szét száguldanak,
  Ország-szerin, tova.
Montgomeryben így esett
  A híres lakoma. –
 
S Edward király, angol király
  Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
  A velszi tartomány.
 
Ötszáz, bizony, dalolva ment
  Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
  Hogy: éljen Eduárd. –
 
Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal
  London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,
  Ha bosszant bármi nesz!
 
Áll néma csend; légy szárnya bent,
  Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
  Király nem alhatik.”
 
Ha, ha! elő síp, dob, zene!
  Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
  A velszi lakoma…
 

De túl zenén, túl síp-dobon,
  Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
  A vértanúk dalát.

1857
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 Tetemre hívás20 

  A radványi sötét erdőben
   Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszu hegyes tőr ifju szivében;
   „Ime, bizonyság Isten előtt:
   Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

Kastélyába vitette föl atyja,
   Ott letevék a hűs palotán;
Ki se terítteti, meg se mosatja:
   Vérben, ahogy volt, nap nap után
   Hever egyszerű ravatalán.

Állata21 őrzeni négy alabárdost:
   „Lélek ez ajtón se be, se ki!…”
„Hátha az anyja, szép huga már most
   Jönne siratni?” – „Vissza! neki;
   Jaj, ki parancsom, élve, szegi!”

Fojtva, teremről rejti teremre
   Halk zokogását asszonyi bú. –
Maga, pecséttel,22 „hívja tetemre”,
   Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú:
   Legyen a seb vérzése tanú.

A palotát fedi fekete posztó,
   Déli verőn sem süt oda nap;
Áll a tetemnél tiszti pörosztó,
   Gyertya, feszűlet, kánoni pap:23

   Sárga viaszfényt nyughelye kap.

„Jöjjenek ellenségi, ha voltak!”
   Jő, kit az apja rendre nevez;
Hiába! nem indul sebe a holtnak
   Állva fejénél az, vagy emez:
   „Gyilkosa hát nem ez… újra nem ez.”

20    tetemre hívás: ősi szokás, a megölt ember holttestéhez hívnak mindenkit, aki gyanúba kerülhet a halálával 
kapcsolatban, s akinek a jelenlétében a holttest vérezni kezd, az az ember a gyilkosa

21    állata: állított, régies, bibliai szóalakban; maga Arany magyarázta meg egy magánlevélben, miután némelyek 
sajtóhibának vélték 

22    pecséttel: a középkorban a hivatalos eljárásra idézést pecsétes levél felmutatásával tették
23    kánoni pap: kanonok
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„Hát ki?…” riad fel Bárczi sötéten,
   „Boszulatlan nem foly ez ősi vér;
Ide a gyilkost!… bárha pecsétem
   Váddal az önnön szívemig ér:
   Mindenki gyanús nekem, aki él!”

„Jöjjenek úgy hát ifju baráti!”
   Sorra belépdel sok dalia:
Fáj nekik a hőst véribe’ látni,
   S nem harc mezején elomlania.
   Erre se vérzik Bárczi fia.

„Jöjjön az udvar! apraja, nagyja…
   Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!”
Megkönnyezetlen senki se hagyja,
   Kedves urára szánva tekint.
   Nem fakad a seb könnyre megint.

„Jöjjön az anyja! hajadon húga!”
   Künn a leány, már messze, sikolt;
Anyja reárogy, öleli búgva:
   Mindre nem érez semmit a holt:
   Marad a tört vér – fekete folt.

„Jöjjön utolszor szép szeretője,
   Titkos arája, Kund Abigél!”
Jő; – szeme villan s tapad a tőrre;
   Arca szobor lett, lába gyökér.
   – Sebből pirosan buzog a vér.

Könnye se perdűl, jajja se hallik,
   Csak odakap, hol fészkel az agy:
Iszonyu az, mi oda nyilallik!…
   Döbbenet által a szív ere fagy:
   „Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!”

Kétszeri mondást – mint lebüvölten –
   Hallgat el, aztán így rebegi:
„Bárczi Benőt én meg nem öltem,
   Tanum az Ég, s minden seregi!
   Hanem e tőrt én adtam neki.



145

ARANY JÁNOS

Bírta szivem’ már hű szerelemre, –
   Tudhatta, közöttünk nem vala gát:
Unszola mégis szóval »igenre«,
   Mert ha nem: ő kivégzi magát.
   Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!”

S vadul a sebből a tőrt kiragadja,
   Szeme szokatlan lángot lövell,
Kacag és sír, s fennvillogtatja
   S vércse-visongással rohan el.
   Vetni kezet rá senki se mer.

Odakinn lefut a nyilt utca során,
   Táncolni, dalolni se szégyell;
Dala víg: „Egyszer volt egy leány,
   Ki csak úgy játszott a legénnyel,
   Mint macska szokott az egérrel!”

1877

 Híd-avatás 

  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
   És kártya perdül, kártya mén;
Bedobta… késő visszavenni:
   Ez az utolsó tétemény:
   „Egy fiatal élet-remény.”

A kártya nem „fest”,24 – a fiúnak
   Vérgyöngy izzad ki homlokán.
Tét elveszett!… ő vándorútnak
   – Most már remény nélkül, magán –
   Indúl a késő éjszakán.

Előtte a folyam, az új hid,
   Még rajta zászlók lengenek:
Ma szentelé föl a komoly hit,
   S vidám zenével körmenet:
   Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

24    Tetemre hívás: nem jó a lapjárás

Halad középig, hova záros
   Kapcsát ereszték mesteri;
Éjfélt is a négy parti város25

   Tornyában sorra elveri; –
   Lenn, csillagok száz-ezeri.

S amint az óra, csengve, bongva,
   Ki véknyan üt, ki vastagon,
S ő néz a visszás csillagokba:
   Kél egy-egy árnyék a habon:
   Ősz, gyermek, ifju, hajadon.

Elébb csak a fej nő ki állig,
   S körülforog kiváncsian;
Majd az egész termet kiválik
   S ujjonganak mindannyian:
   „Uj híd! avatni mind! vigan.”

25    Tetem: Pest, Buda, Óbuda, Újlak

24    a kártya nem „fest”: nem jó a lapjárás
25    négy parti város: Pest, Buda, Óbuda, Újlak
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„Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”
   Fehérben ifju és leány
Ölelkezik s a hídon van már:
   „Egymásé a halál után!”
   S buknak, – mint egykor igazán.

Taps várja. – „Most a millióson
   Van a sor: bátran, öregem!” –
„Ha megszökött minden adósom:
   Igy szökni tisztesebb nekem!”
   S elsímul a víz tükre lenn.

Hivatlanul is jönnek aztán
   A harmadik, a negyedik:
„Én a quaternót26 elszalasztám!”
   „Én a becsűletet, – pedig
   Viseltem négy évtizedig.”

S kört körre hány a barna hullám,
   Amint letűnnek, itt vagy ott.
Jön egy fiú: „Én most tanúlám
   Az elsőt; pénzem elfogyott:
   Nem adtak: ugrom hát nagyot!”

Egy tisztes agg, fehér szakállal,
   Lassan a hídra vánszorog:
„Hordozta ez, míg birta vállal,
   A létet: mégis nyomorog!” –
   Fogadd be, nyilt örvény-torok!

Unalmas arc, félig kifestve –
   Egy úrinő lomhán kikel:
„Ah, kínos élet: reggel, estve
   Öltözni és vetkezni kell!”
   Ezt is hullámok nyelik el.

Nagy zajjal egy dúlt férfi váza
   Csörtet fel és vigyorgva mond:
„Enyém a hadvezéri pálca,
   Mely megveré Napoleont!”
   A többi sugdos: „a bolond!…”

26 négyes (azaz teli)találat a lottón

Szurtos fiú ennek nyakába
   Hátul röhögve ott terem
S ketten repűlnek a Dunába:
   „Lábszijjra várt27 a mesterem:
   No, várjon, míg megkérlelem!”

„Én dús vagyok” kiált egy másik
   „S élvezni többé nem tudom! –”
„Én hű valék a kézfogásig
   S elvette Alfréd a hugom’!”
   Eltűnnek mind, a járt uton.

„Párbajban ezt én így fogadtam:
   Menj hát elül, sötét golyó!28” –
„Én a szemérmet félrehagytam,
   És íme, az lőn bosszuló:
   Most vőlegényem a folyó. –”

Igy, s már nem egyenkint, – seregben,
   Cikázva, némán ugranak,
Mint röpke hal a tengerekben;
   Vagy mint csoportos madarak
   Föl-fölreppenve, szállanak.

Órjás szemekben hull e zápor,
   Lenn táncol órjás buborék;
Félkörben az öngyilkos tábor
   Zúg fel s le, mint malomkerék;
   A Duna győzi s adja még.

Néz a fiú… nem látja többé,
   Elméje bódult, szeme vak;
De, amint sűrübbé, sűrübbé
   Nő a veszélyes forgatag:
   Megérzi sodrát, hogy ragad.

S nincs ellenállás e viharnak, –
   Széttörni e varázsgyürüt
Nincsen hatalma földi karnak. –
   Mire az óra egyet üt:
   Üres a híd, – csend mindenütt.

1877

27    quaternót:verésre
28    quaternót:Az amerikai párbajban aki a feketét húz-

za, meg kell ölnie magát.

26    quaternó: négyes (azaz teli)találat a lottón
27    „lábszijjra várt”: verésre
28    golyó: az amerikai párbajban aki a feketét húzza, annak meg kell ölnie magát
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 Tengeri-hántás 

  Ropog a tűz, messze süt a vidékre,
Pirosan száll füstje fel a nagy égre;
Körülállja egynehány fa,
Tovanyúlik rémes árnya;
S körül űli a tanyáknak
Szép legénye, szép leánya.

Szaporán, hé! nagy a rakás; mozogni!
Nem is illik összebúva susogni.
Ki először piros csőt lel,29

Lakodalma lesz az ősszel.
– Tegyetek rá! hadd lobogjon:
Te gyerek, gondolj a tűzzel.

– Dalos Eszti szép leány volt, de árva.
Fiatal még a mezei munkára;
Sanyarú volt beleszokni:
Napon égni, pirosodni,
– Hüvös éj lesz, fogas a szél! –
Derekának hajladozni.

Deli karcsú derekában a salló30,
Puha lábán nem teve kárt a talló31;
Mint a búza, piros, teljes,
Kerek arca, maga mellyes,
– Teli a hold, most buvik fel –
Az egész lyány ugyan helyes.

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon:
Juha mételyt32 legel a rossz lapályon,
Maga oly bús… mi nem éri?
Furulyája mindig sí-ri,
– Aha! rókát hajt a Bodré –
Dalos Esztert úgy kiséri.

29   
30   
31   
32   

Dalos Eszti – a mezőre kiment ő,
Aratókkal puha fűvön pihent ő;
De ha álom ért reájok,
Odahagyta kis tanyájok’
– Töri a vadkan az »irtást«33 –
Ne tegyétek, ti leányok!

Szederinda34 gyolcs ruháját szakasztja,
Tövis, talló piros vérit fakasztja;
Hova jár, mint kósza lélek,
Ha alusznak más cselédek?…
– Soha, mennyi csillag hull ma! –
Ti, leányok, ne tegyétek.

Tuba Ferkó a legelőt megúnta,
Tovahajtott, furulyáját se fútta;
Dalos Eszter nem kiséri,
Maga halvány, dala sí-ri:
– Nagy a harmat, esik egyre –
Csak az isten tudja, mér’ ri.

Szomorún jár, tébolyog a mezőben,
Nem is áll jól semmi dolog kezében;
Éje hosszú, napja bágyadt,
Szive sóhajt – csak egy vágyat:
– De suhogjon az a munka! –
Te, halál, vess puha ágyat.

Ködös őszre vált az idő azonban,
Törik is már a tengerit Adonyban;
Dalos Eszter csak nem jött ki:
Temetőbe költözött ki;
– Az a Lombár35 nagy harangja! –
Ne gyalázza érte senki.

33   
34   
35   

29    piros csőt lel: a néphit szerint a piros szemű kukoricacsövet találó hajadon hamarosan férjhez megy
30    salló: sarló, az aratásnál használt szerszám; itt: a hajladozás, a nehéz munka
31    talló: tarló, learatott gabonaföld
32    métely: a kérődzők májában élősködő féreg, átvitt értelemben erkölcsi romlás
33    irtás: kukoricával bevetett irtásföld, amely a közeli erdők miatt ki van téve a vaddisznók pusztításának
34    szederinda: a szederinda a népi hiedelemvilágban rontásjelkép
35    lombár: kifelé hajló szarvakat jelent a szó, itt átvitt értelemben jelentheti a Lombár nevű ökörnek a nyakában 

lévő kolompot, illetve utalhat a harangszóra, ami Eszti halálát jelzi
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Tuba Ferkó hazakerűlt sokára,
Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára;
Ki-kimén a temetőbe
Rossz időbe’, jó időbe’:
– Kuvikol már,36 az ebanyja! –
„Itt nyugosznak, fagyos földbe.”

Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon,
Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon,37

Muzsikát hall nagy-fenn, messze,
Dalos Eszti hangja közte,
– Ne aludj, hé! vele álmodsz –
Azt danolja: „gyere! jöszte!”

36   
37   

Nosza Ferkó, felszalad a boglyára,
Azután a falu hegyes tornyára;
Kapaszkodnék, de nem éri,
Feje szédűl: mi nem éri?…
– Tizenkettőt ver Adonyban:
„Elég is volt ma regélni. –”

Lohad a tűz; a legények subába –
Összebúnak a leányok csuhába;
Magasan a levegőben
Repül egy nagy lepedő fenn:
Azon ülve muzsikálnak,
Furulyálnak, eltünőben.

1877

 Fiamnak Fiamnak 

  Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

36    kuvikol már: a kuvik egy bagolyfajta; a néphagyomány a halál képzetével társítja (halálmadár), és varázserőt 
tulajdonít neki

37    holdvilág: az ösztönvilág, a tudatalatti megtestesítője; álomszerű, öntudatlan állapotot okozó rontó erő
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Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el – úgy lehet, korán –
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. –
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

1850
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 Letészem a lantot Letészem a lantot 

  Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.
A tűz nem melegít, nem él:
Csak, mint reves38 fáé, világa.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Más ég hintette rám mosolyját,
Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajak dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Nem így, magánosan, daloltam:
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, müvészi gonddal
Függött a lantos ujjain;
Láng gyult a láng gerjelminél39

S eggyé fonódott minden ága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

38    reves: korhadt
39   gerjelminél: fellángolásánál

Zengettük a jövő reményit,
Elsírtuk a mult panaszát;
Dicsőség fényével öveztük
Körűl a nemzetet, hazát:
Minden dalunk friss zöld levél
Gyanánt vegyült koszorujába.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Ah, látni véltük sirjainkon
A visszafénylő hírt-nevet:
Hazát és népet álmodánk, mely
Örökre él s megemleget.
Hittük: ha illet a babér,
Lesz aki osszon… Mind hiába!
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Most… árva énekem, mi vagy te?
Elhunyt daloknak lelke tán,
Mely temetőbül, mint kisértet,
Jár még föl a halál után…?
Hímzett, virágos szemfedél…?
Szó, mely kiált a pusztaságba…?
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Letészem a lantot. Nehéz az.
Kit érdekelne már a dal.
Ki örvend fonnyadó virágnak,
Miután a törzsök kihal:
Ha a fa élte megszakad,
Egy percig éli túl virága.
Oda vagy, érzem, oda vagy
Oh lelkem ifjusága!

1850
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 Kertben Kertben 

  Kertészkedem mélán, nyugodtan,
Gyümölcsfáim közt bíbelek;
Hozzám a tiszta kék magasból
Egyes daruszó tévelyeg;
Felém a kert gyepűin által
Egy gerlice búgása hat:
Magános gerle a szomszédban –
S ifjú nő, szemfödél alatt.

Kevés ember jő látogatni,
Az is csak elmegy hidegen:
Látszik, hogy a halott szegény volt,
Szegény s amellett idegen.
Rokonait, ha van rokonja,
Elnyelte széles e világ;
Nem nyit be hozzá enyhe részvét,
Legföljebb… a kiváncsiság.

Műhely körül a bánatos férj
Sohajtva jár, nyög nagyokat;
Ide fehérlenek deszkái,
Épen azok közt válogat.
Amaz talán bölcső leendett,
Menyegzős ágy eme darab:
Belőlük elhunyt hitvesének
Most, íme, koporsót farag.

Siránkozik a kisded árva,
Amott sir öntudatlanul;
Ha nő szegény, az életkönyvből
Nehéz első betűt tanul!
Ölében rázza egy cselédlyány,
Duzzogva fel s alá megyen:
„Sirj no, igazán sirj!” kiált rá,
S megveri, hogy oka legyen.

Kertészkedem mélán, nyugodtan,
A fák sebeit kötözöm;
Halotti ének csap fülembe…
Eh, nékem ahhoz mi közöm!
Nem volt rokon, jó ismerős sem;
Kit érdekel a más sebe?
Elég egy szívnek a magáé,
Elég, csak azt köthesse be.

Közönyös a világ… az élet
Egy összezsúfolt táncterem,
Sürög-forog, jő-megy a népség
Be és ki, szűnes-szüntelen.
És a jövőket, távozókat
Ki győzné mind köszönteni!
Nagy részvétel, ha némelyikünk
Az ismerőst… megismeri.

Közönyös a világ… az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.

1851
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 Epilogus Epilogus 

  Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon40.
 
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
 S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
 
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
 Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
 
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
 Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.
 
Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
 Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.
 
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
 Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
 
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
 Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

 

40    omnibusz: lovakkal vontatott bérkocsi, melyet a 
városi közlekedésben használtak

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
 S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
 S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.
 
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
 Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!...
 
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
 Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
 
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
 Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.
 
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
 Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
 
Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
 Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
 

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
 Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

1877

40    omnibusz: lovakkal vontatott bérkocsi, melyet a városi közlekedésben használtak
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 Kozmopolita költészet Kozmopolita költészet 

  Nem szégyellem, nem is bánom,
 Hogy, ha írnom kelle már,
Magyaros lett írományom
 S hazám földén túl se jár;
Hogy nem „két világ” csodája –
 Lettem csak népemböl egy:
Övé (ha van) lantom bája,
 Övé rajtam minden jegy.
 
Ám terjessze a hatalmos
 Nyelvét, honját, istenit!
Zúgó ár az, mindent elmos,
 Rombol és termékenyit:
De kis fajban, amely ép e
 Rombolásnak útban áll:
Költő az legyen, mi népe, –
 Mert kivágyni: kész halál.
 
Vagy kevés itt a dicsőség,
 S a nemzettel sírba lejt?
Kis-szerű az oly elsőség,
 Amit a szomszéd se sejt?
Nincs erőnkhöz méltó verseny?
 Dalra itthon tárgy elég?
Nem férünk a kontinensen,
 Albion is kéne még?...

Légy, ha birsz, te „világ-költő!”
 Rázd fel a rest nyugatot:
Nekem áldott az a bölcső,
 Mely magyarrá ringatott;
Onnan kezdve, ezer szállal
 Köt hazámhoz tartalék:
Puszta elvont ideállal
 Inkább nem is dallanék.
 
S hol vevéd gyász tévedésed,
 Hogy faját s a nemzeti
Bélyeget, mit az rávésett,
 A nagy költő megveti?
Hisz forgattam, a javából,
 Én is egypárt valaha;
Mind tükör volt: egymagából
 Tűnt nekem föl nép, s haza.
 
És ne gondold, hogy kihalnak
 Sujtott népek hirtelen,
Amig össze-zeng a dalnok
 S a nemzeti érzelem.
Tán veszélyt, vagy annak látszót
 Vélsz a honra tűnni fel:
Hát van lelked, a szent zászlót
 Épen akkor hagyni el!?
 

Oh, ha méltóbb s új kobozzal
 A megifjodott hazát
Zönghetném még Homérosszal;
 Ne csak mindig panaszát!
De legyek, ha veszni sorsa,
 Húnyó nép közt Osszián,
Inkább, hogysem dalok korcsa
 Közönyös harmóniám!

1877
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 Mindvégig Mindvégig 

  A lantot, a lantot
Szorítsd kebeledhez
Ha jő a halál;
Ujjod valamíg azt
Pengetheti: vígaszt
Bús elme talál.

Bár a szerelem s bor
Ereidben nem forr:
Ne tedd le azért;
Hát nincs örömed, hát
Nincs bánat, amit rád
Balsors keze mért?…

Hisz szép ez az élet
Fogytig, ha kiméled
Azt ami maradt;
Csak az ősz fordultán,
Leveleid hulltán
Ne kivánj nyarat.

Bár füstbe reményid, –
S egeden felényit
Sincs már fel a nap:
Ami derüs, élvezd,
Boruját meg széleszd:
Légy te vidorabb41.

S ne hidd, hogy a lantnak
Ereje meglankadt:
Csak hangköre más;
Ezzel ha elégszel,
Még várhat elégszer
Dalban vidulás.

Tárgy künn, s temagadban –
És érzelem, az van,
Míg dobban a szív;
S új eszme ha pezsdűl,
Ne vonakodj restűl42

Mikor a lant hív.

41   
42   

Van hallgatód? nincsen?
Te mondd, ahogy isten
Adta mondanod,
Bár puszta kopáron
– Mint tücsöké nyáron –
Vész is ki dalod.

1877

41    vidor: derűs, vidám hangulatú, víg kedélyű 
42    restül: restté lesz, lustul
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 Visszatekintés 

  Én is éltem… vagy nem élet
Születésen kezdeni,
És egynehány tized évet
Jól-rosszúl leküzdeni?
Én is éltem… az a sajka
Engem is hányt, ringatott,
Melyen kiteszi a dajka
A csecsemő magzatot.

Első nap is oly borultan
Hajola reám az ég!
S hogy nevetni megtanultam,
Sírni immár jól tudék;
Sohase birám teljébe’
Örömeim poharát;
Az ifjuság szép kertébe
Vas korláton néztem át.

Félve nyúltam egyszer-máskor
Egy rózsát szakasztani:
Késő volt – a rázkodáskor
Mind lehulltak szirmai.
Keresém a boldogságot,
Egy nem ismert idegent:
Jártam érte a világot –
S kerülém ha megjelent.

Vágytam a függetlenségre,
Mégis hordám láncomat,
Nehogy a küzdés elvégre
Súlyosbitsa sorsomat:
Mint a vadnak, mely hálóit
El ugyan nem tépheti,
De magát, míg hánykolódik,
Jobban behömpölygeti.

Álmaim is voltak, voltak…
Óh, én ifju álmaim!
Rég eltüntek, szétfoszoltak,
Mint köd a szél szárnyain.
Az az ábránd – elenyészett;
Az a légvár – füstgomoly;
Az a remény, az az érzet,
Az a világ – nincs sehol! –

Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:
Nem vagyok erős hurcolni
E rámszakadt életet.
Ki veszi le vállaimról…?
De megálljunk, ne, – ne még!
Súlyos a teher, de imhol
Egy sugár előttem ég.

Szende fényü szép szövetnek, –
Mely egyetlen-egy vigasz, –
Szerelemnek, szeretetnek
Holdvilága! te vagy az.
Elkisérsz-e? oh, kisérj el –
Nincs az messze – síromig;
S fátyolozd be derüs éjjel
Aki majd ott álmodik!

1852
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 Az örök zsidó 

  Pihenni már. – Nem, nem lehet:
Vész és vihar hajt engemet,
Alattam a föld nem szilárd,
Fejem fölött kétélü bárd…
Tovább! tovább!

Az út, hová talpam nyomul,
Sűlyed, ropog, átvékonyul;
Ónsúllyal a kolosszi43 lég
Elzúzna, ha megállanék…
Tovább! tovább!

Rettent a perc, a létező,
S teher minden következő;
Új léptem új kigyón tapod:
Gyülőlöm a mát s holnapot…
Tovább! tovább!

Éhes vagyok: ennem iszony;
Láng az ital, midőn iszom;
Álmam szilaj fölrettenés,
Kárpit megől44 szivembe kés…
Tovább! tovább!

S melyet hazud a sivatag,
Mind délibáb: tó és patak;
Gyümölcs unszol, friss balzsamu:
Kivűl arany, belűl hamu…
Tovább! tovább!

43   
44   

Rohannom kell – s a földi boly
Mellettem gyorsan visszafoly:
Ködfátyol-kép az emberek:
Én egy arcot sem ismerek…
Tovább! tovább!

Oh, mily tömeg! s én egyedűl,
Útam habár közé vegyül:
Érzem, mint csónak a habot,
Hogy átmenet mind rám csapott…
Tovább! tovább!

Az üstökös meg’ visszatér,
Kiröppent nyíl oda is ér,
Az eldobott kő megpihen:
Én céltalan, én szüntelen
Tovább! tovább!

Pusztán folyam mért nem vagyok,
Hogy inna fel aszú45 homok!
Mért nem futó, veszett vihar,
Mely ormokon egyszer kihal…
Tovább! tovább!

Irígylem az ágról szakadt
Levélkét: hisz majd fennakad;
Irígylem az ördögszekért46:
Árokba hull: céljához ért…
Tovább! tovább!

45   
46   

Szegény zsidó… Szegény szivem:
Elébb-utóbb majd megpihen.
Az irgalom nagy és örök,
Megszán s átkom nem mennydörög:
Tovább! tovább!

1860

43    kolosszi: óriási, hatalmas, roppant nagy
44    megől: mögül
45    aszú: kiszáradt, száraz
46    ördögszekér: szúrós gyomnövény; kiszáradt kóróját könnyen fölkapja és magával viszi a szél
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 A tölgyek alatt 

  A tölgyek alatt
   Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
   Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
   „Áttörve” az égbolt
S a rét mezein
   Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
   Oly otthonos itten!
Évem leapadt:
   Ime, gyermek lettem,
Mint mikor a tölgy
   Sudarát megmásztam,
Hol seregély költ –
   S vígan madarásztam.

A tölgyek alatt
   Több egykoru társsal
Madárfiakat
   Kifeszíténk nyárssal;
Jó tűz lobog ott,
   Zizeg a kis bogrács –
S ha bealkonyodott,
   Haza már egy ugrás.

A tölgyek alatt
   Örömest valék én,
Bár a madarat
   Hagytam utóbb békén;
Gyermeki önző
   Korom’ ifju ábránd
Veszi ösztönző
   Szárnyára, s tovább ránt…

De tölgyek alatt,
   Valamerre jártam,
Szülőhonomat
   – Csakis ott – találtam;
S hol tengve, tunyán
   Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kanaán,
   Nem lett honom a föld. –

A tölgyek alatt
   Még most is el-űlök;
Bűv-kép csalogat,
   Ábrándba merűlök;
Hajó-kerekek
   Zubogását hallom…
„Hajrá, gyerekek:
   A vízi malom!”

A tölgyek alatt
   Im, meglep az alkony,
Hűsebb fuvalat
   Zörög át a parkon;
Felhők szeme rebben:
   Haza sietek,
Jobb ott, melegebben,
   Ki vén, ki beteg…

A tölgyek alatt
   Vágynám lenyugodni,
Ha csontjaimat
   Meg kelletik adni;
De, akárhol vár
   A pihenő hely rám:
Egyszerüen, bár
   Tölgy lenne a fejfám!47

1877

47  a két sort mintegy végakaratként értelmezve, A rany 
koporsóját a margitszigeti tölgyek leveleiből font 
koszorú övezte 1882-ben

47   Egyszerüen, bár / Tölgy lenne a fejfám!: az utolsó két sort mintegy végakaratként értelmezve, Arany koporsóját 
a margitszigeti tölgyek leveleiből font koszorú övezte 1882-ben
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MIKSZÁTH KÁLMÁN MIKSZÁTH KÁLMÁN 
(1847–1910)

Az a fekete folt Az a fekete folt   

Nincsen olyan híres akol, mint a brezinai akol… 
Bemeszelt fala van, veres födele van, ólomszegekkel a kapuja kiverve. Tulipánvirágok nyíl-

nak a környékén. Magas, százados fák tartanak neki árnyékot, s fedik el kényesen: ne lássa 
minden bolond; csak a karcsú kémény magaslik ki, amint ott pipázik egykedvűen az akol 
végén, hol a bacsa1 lakik egy fedél alatt a juhaival.

Csak hadd beszélje bátran annak a kéménynek a kavargó füstje, hogy a híres brezinai 
szám adó juhász, Olej Tamás most alkalmasint „méretlen húst”2 főz otthon a bográcsban, neki 
ugyan nem árt vele. A vén Mátrától le egészen a Kopanyica völgyig az egyedüli úr. – Méla 
furulyaszó egymásnak adja a nótát hetedhét mérföldön:

Olej juhainak 
Selyem legelője, 
Ezüst a nyakszíja, 
Arany a csengője.

És amikor végiglépdel mind az ezer darab a harmattól csillogó gyepen, a nagy kilenc  
vezérkos legelöl, a kisebb bárányok szökdécselve, a jerkék3 mélán, a száz bársonygyapjas 
ürü4 méltóságos komolysággal, ha így együtt van az egész nyáj, és a Merkuj kutya vígan 
körülszaladgálja, hogy karikában tartsa, az Olej Tamás szíve olyan nagyra hízik a kevély  
gyönyörűségtől, mint egy uralkodóé, ha hadiszemlét tart.

Cifra halinás5 bojtár6 kíséri a nyáj egyik oldalát, míg a balszárnyon maga a bacsa baktat 
utánuk, gyöngéden tekintve végig kedvencein, miket egytől egyig színről színre ismer. Még 
a történetét is tudja valamennyinek.

… Ott az a suta toklyó7 egyszer eltévedt a harasztosban, befonva magát átszakíthatatlan 
töviságak és iszalagok közé. A Merkuj akadt rá. Becsülettel kiszabadítá onnan, s úgy féldög-
lötten vonszolá a nyájhoz. Okos kutya az, megérdemli, hogy nem lett belőle – ember.

Annak a körbe futó szarvú ürünek meg amott, a fekete jerke mellett, el volt törve harmad- 
éve a hátulsó bal lába. Az akolajtóba szorult volt bele. Olej három fadarab közé kényszeríté, 
s addig-addig orvoskodék mellette, hogy most olyan tökéletes és egyforma mind a négy lába, 
mint a parancsolat.

1    bacsa: számadó juhász 
2    méretlen hús: lopott birka húsa
3    jerke: fiatal nőstény juh
4    ürü: herélt kos
5    halina: gyapjúból készült szűr
6    bojtár: a pásztor segédje
7    toklyó: fiatal juh
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Az a fogatlan, vén anyajuh, mely most olyan vígan kaparja el lábával a harasztot,8 hogy 
alatta jóízűt torkoskodjék a titkon nőtt fűben, bezzeg milyen himpellér9 jószág volt valami-
kor! – kemény hideg éjjel ellett és idő előtt. Mikor a bacsa éjfél táján benézett az akolba, félig 
meg volt fagyva. Az anyja maga is beteg volt, s nem melengethette párájával: költözőben 
volt már az akkor… Olej megfogta az idétlen báránykát, és bevitte a szobába, de bizony 
ott is hideg volt, odafektette hát kísérletképpen a kis Anika ágyába a meleg párnák közé.  
Úgy aludt ott a gyermek és a bárány, nem tudva egymásról semmit. Reggel, mikor felébred-
tek, a gyermek mosolygott a felelevenedett állatnak, az meg a farkát rázogatta. Mind a kettő 
örült. És sem a mosolygó gyermeknek, sem a víg báránynak nem volt már édesanyja.

Az Anikáé is akkor halt meg, mikor Anika született. Az Isten úgy intézkedett Olej Tamással, 
hogy e gyermekért elvitte cserébe a feleségét, mert a jó Isten is csak ritkán ad ingyen valamit. 
Bizony szomorú csere volt eleinte, de belenyugodott, mert a brezinai bacsa olyan ember, aki 
ösmeri a „mórest”.10

Az Úr akarta így. Három ura közül a legnagyobbik, az Isten, kibe nem lehet belekötni,  
kinek szabad a keze, és beéri az egész világot, úgy üt vele, amint akarja, ha fájó is az ütés nyo-
ma, türelem annak az orvossága.

Urának tiszteli Olej még a talári herceg őkegyelmességét is, akinek számadással tartozik, 
akié az egész Brezina aklostul, mindenestül és még azon túl is, merre a szem lát. A talári 
herceg hatalmas, nagy ember, s kilenc vármegyében süvegelik, míg él. Tamás hűségesen szol-
gálja, mert nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti ágait, melynek árnyékába húzódott.  
Ami aztán a többi embert illeti, az mind nem parancsol a brezinai bacsának. A saját talpán áll 
őkelme. Meg nem bánt senkit, őt se bántsa meg senki. Az a kis gyengeség, hogy innen-onnan 
egy-egy birka kerül a bográcsba, mely nem tartozik a világ elejétől az ő nyájához, nem megy 
hibaszámba, benne van az már a vérében a született juhásznak, amint azt minden okos ember 
tudhatja, kivéve a tekintetes vármegyét, melynek semmi érzéke nincsen a juhászvirtus iránt.

Sokszor támadt hát egy kis torzsalkodás ezzel a harmadik urával, aki csak úgy maga teszi 
meg magát úrnak a többi fölé. No de nem nagy baj ez. Egy-egy ajándékbárány még mindig 
telik Olejtől a szolgabírónak; annak a báránynak a mekegésétől nyomban elnémul az igaz-
ságszolgáltatás.

Olej nem tartozik az érzékeny emberek közé, kitől tanult volna meg ő érzékenykedni? 
Nem érintkezett az emberekkel, csak a juhokkal. Ezek a türelmes állatok pedig nem szenved-
nek ebben a fogyatkozásban; azoknak jó minden.

De azért megvolt hősünkben amaz ösztön, amaz őserő, amit az Isten talán azért oltott bele 
a legvadabb, a legmíveletlenebb szívbe is, hogy legyen valami benne, ami azt az ő arca felé 
fordítsa néha-néha.

Anikát ugyan nem sokkal szerette jobban, mint kedvenc bárányát, de azért ha már egyszer 
az Isten nyakában felejtette a kis porontyot, nem tehette ki a farkasoknak a gyepre, dajkát fo-
gadott mellé, és fölnevelte. Ma már nagylány, maga főzi a köménymagos levest meg a „demi-
katot”,11 maga szabja, varrja Olej fehérneműit meg a bojtárét. … Annyi tudománya van már, 
mint az anyjának volt.

8    haraszt: száraz levél, fű
9    himpellér: semmirekellő

10    móres: tisztesség
11    demikat: juhtúrós leves (palóc tájszó)



160

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

Hát hiszen az anyját is sajnálta Tamás, mikor meghalt. Jó asszony volt, Isten nyugosztalja. 
Meg is érdemelte a tisztességes eltemettetést háromszori harangszóval, két óráig tartó búcsúz-
tató versekkel. Az emberek, azok, akik odaát a faluban élnek és civakodnak egymással, és akik 
részt vettek a temetésen, szemére vetik, hogy az „erdők vadállatja” még csak nem is sírt Boris 
után, egyetlen könnyét sem látták.

Olej nem ismerős a falusi szokásokkal. Nem sírt, nem akaródzott neki. Mit tudta ő, 
hogy azt így kívánja az illedelem. A Brezina hallgatag fái nem tanították meg őt hazudni.

Boris meghalt, oda van, vissza nem tér többé. Szíve elszorult. Némán, fedetlen fővel kísérte 
ki a nyugalom helyére, a temetés után kifizette a papot és a kántort, aztán keservesen szemébe 
nyomta a széles kalapot, s megindult a veres fedelű akolba.

Ugyan miről gondolkozhatott az úton?
A régi, ismerős, százszor megjárt gyalogút volt, mégsem ismert rá. Azt hitte, idegen helyen 

bolyong. Hát a brezinai háztáj hová lett? Minden úgy áll, mint azelőtt, szemben a bércek, 
alant a selyemrét a futó patakkal, a kerekes kút az udvaron, s a nagy vályú az akol mögött. 
Minden, minden ott van, minden, minden úgy van, s még sincs ott semmi és még sincs úgy 
semmi… Valami hiányzik, üres, néptelen az egész ház tájéka.

A tündér Brezina ki van cserélve – egy sokkal szomorúbbal!
Vajon tudta-e, miért?
És még most, tizenhat év múlva is, míg az Anika ábrándos dalait kéjelegve viszi fülébe 

a völgyből a szellő, ha a domboldalon bogárzó nyáj mellett a hétköznapi szűrén heverész, 
néha egy-egy suttogó, titokzatos hang rezeg végig a lég miriád atomjain:

„Tamás!…”
Az erdő fái közül jön, és az erdő fái közt elsuhan. A bokrok megrezzennek tőle, a füveken 

végighullámzik, s mélységes csend ereszkedik utána a Brezinára.
A bacsa szíve nagyot dobban, hirtelen felüti lekonyított fejét. Hangzani fog-e még egy-

szer az a „Tamás” szó amaz ismerős, régi hangon, melyet talán tizenhat év előtt kapott el a 
vissz hang azokról a szép piros ajkakról, amiket már azóta hamuszínű porrá őröltek a férgek 
odalenn a fekete földben.

És a brezinai visszhang tizenhat éven át mindig odább adta azt a hangot, erdő az erdőnek, 
patak a pataknak elkiáltotta azon módon, míg most nagy körútján visszajutott ismét az Olej 
fülébe, szíve közepébe… 

Vagy talán nem úgy volna?
A meghalt feleség árnya jár a fák közt, az szólította meg édes, szelíd hangján? Vagy hogy 

egyenesen a szívébe rajzolódott le valaha régen az a hang, s mostan szárnya támadt?
A bacsa felugrik, és a fejéhez kap. A sárga, nagy fésű, mellyel térdig érő haja le volt tűzve, le-

csúszott a földre, s a haj végigfoly izmos vállain. Egy csomó odaszorul a cifra tüsző12 rézcsatja alá.
Olej nem veszi észre. Feszülten figyel, és fürkészőleg néz szét a tájon.
Ó, mert annak, ki negyven éve társalog az erdővel, a sziklával, a felhőkkel, olyan minden-

féle gondolata támad!
Hátha csak úgy álmodta ő azt, hogy Boris meghalt… Hiszen az ő hangja volt ez! Szakasz-

tott az ő hangja. A bacsa fölemeli ökleit.
Ki merte ezt a hangot utánozni?

12    tüsző: vastag bőrszíj több rézcsattal
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És elboruló tekintettel hordozza körül szemeit, miknek fehéres része aláfordítja a kékeset.
Senkit sem lát, semmit sem hall.
A birkák némán legelésznek, a kolompos kos mereven, semmitmondó ábrázattal néz rá, 

a bojtár jóízűen alszik a gyepen, a fák levelei nem mozdulnak, még a madarak is hallgatagok.
Ki szólította meg hát Olejt?
Ki tudja?
Talán maga a némaság, melyet csak a méhek dongása rezegtet meg titokzatos, méla harmóniában.
Ha meg tudná mondani valaki, miről döngnek a méhek a brezinai völgyben!
Tudnak-e ők arról valamit, hogy a halottak olyan sokáig itt fenn bolyonganak, mikor már 

porrá lettek?
A bacsa újra visszadől félkönyökére, és elgondolkozik, különös gondolatok azok!
Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gon-

dolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük.
Az a nagy, mélységes talány, mely a természet fönséges arcán honol, betölti még azt a vad 

lelket is, és beszél hozzá, az meg felelget neki.
Ne higgyétek, hogy Olej nem gondolkozik.
Gondolkozik, és még sincs gondolatja, mert szétfolyt, mint a megolvasztott ólom.
Egy kavargó káosz az, mely nem nyer alakot; egy nagy éjszaka az, amelynek sötétsége fény. 

És ez a fény az ősköltészet.
Olej mindenről gondolkozik, de gondolatait nem cseréli meg senkivel. Mulatságból gon-

dolkozik. És ez sohasem rossz mulatság. Csak szomorú néha.
Ritka nap, hogy most is ne jusson eszébe a felesége, s meg ne emlékezzék a mulandóság-

ról, mikor egyszer csak ő is majd kifeslik az életből, csendes, mozdulatlan halott lesz, szépen 
elszólítják innen a temetőbe, és sohasem fogja többé látni a Brezinát, sem a veres aklot, sem 
a kilenc vezérkost, sem a száz bársonyürüt, miknek nincsen másuk széles e világon. És a nap 
azután is csak így fog sütni, mint most, s az erdő akkor is oly rejtelmesen fog susogni, mint 
ma, a fű nőni fog tavasszal, a patak vize fölenged meg befagy, új báránynemzedék vígan ug-
rándozza körül az ismerős bokrokat – csak ő nem lesz itt soha többé.

Hát aztán ezeknél a szomorú gondolatoknál felhangzanak a völgyben Anika nótái, szinte 
jólesik a lelkének rájönni, hogy az életnek mégis lesz valami folytatása.

– Kár, hogy nem fiú lett – sóhajt fel, s szilajon vágja botját a nyáj közé, melytől az szagga-
tott csoportokká riad.

Érezzék azok is a bacsa haragját, ki bosszús gondolatait így közli velök.
És ezalatt lenn az akolnál új meg új dal kél szárnyra a tót13 nép modorában, mélabúsan, 

fájón…
Jön már Garibaldi14 a szomszéd faluba, 
Klapka is vele van, Graczát, Záhonyt15 hozza, 
Bíróék Gyurija lovát kantározza.

13    tót: szlovák
14    Garibaldi: olasz szabadságharcos; 1849 után sok magyar állt be a seregébe
15    Klapka, Gracza, Záhony: az 1848–49-es szabadságharc hősei
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Hogy jutott el a politika is a brezinai völgybe, hol csak a madár jár? Ki hozta ide a lezaj-
lott harcok tépő emlékét és reményeit? A levegő hozta. Becsempészte a költészet ruhájában. 
Így aztán szívesen látott vendég. Ma Anika dalolja. Erdő madarai hallgatják. Holnap már 
a rigó is utánafütyüli.

Olej előtt felélednek a régi emlékek, a nagy „háború” zaja, amikor Gracza, Záhony 
Brezináról tettek kirohanásokat. Vitéz két honvéd volt… vagy most is az még, mert hát a jó 
tót nép, ámbár bebizonyult, hogy orv kezek által haltak meg Vadkerten, midőn menekültek, 
még mindig visszavárja valahonnan.

Olej nem vett részt a háborúban; neki nem lehetett, hanem azt beösmeri, hogy szép világ 
volt; mert már az is valami, mikor két jóravaló legény összeméri az erejét, hát még két or-
szág…

… Ne lett volna csak a keze alatt akkor is ez a nyáj, melynek a kolompja olyan édesen hívó, 
marasztaló, mint a mesebeli tündérnek!

Órákig eltűnődik ezen – míg lassan aláereszkedik az est. A nyáj pihenője megjött. Sűrű 
gombolyagba torlódik össze, annak jeléül, hogy jóllakott, s most már csak kérődzni akar.

A bojtár reggel óta először meri megszólítani a bacsát.
– Nem hallja, gazduram, estét harangoznak Taláron?
– Hallom. Ne fecsegj annyit! Keresd meg inkább az ólmos botomat, aztán megyünk. Oda 

dobtam a nyáj közé.
Még egyszer végignéz birkáin, ha vajon jól van-e lakva valamennyi, vajon nincs-e híjuk?
Tán ha egy hiányoznék is, gyakorlott szeme, mely ezerhez szokott, a kilencszázkilencven-

kilencben legott észrevenné az apadást.
Nincs semmi baj. Nyugodtan kanyarítja nyakába a szűrt, aztán lassan leereszkednek 

a völgybe.
A kilenc vezérkos csengettyűje szép összhangba vág ki, s a bojtár dudája is megszólal, Anika 

messziről hallhatja, hogy a nyáj hazatért, s a tűzre teheti a finom „demikát”-ot, a juhászok 
címeres eledelét, hogy éppen akkorra forrjon fel, mikor hazaérnek.

A bojtár hátára akasztja a dudát, amint az akol közelébe érnek, és kémlelő szemekkel néz 
az otthonra, nem látja-e meg az udvaron annak a sudár délceg alaknak körrajzát, aki úgyis 
mindig a szemei előtt van – még ha be is hunyja. Be sokért nem adja, hogy így meglophatja 
a lehetetlenséget.

Anika már künn várja őket, ami jólesik Matyinak. Pedig hát ki tudja, miért van künn, 
talán unalomból, talán, hogy a nyájat lássa.

Gyönyörű teremtés, amint ott áll, karcsú termete meghajolva, szemei ábrándosan kém-
lelik a távolt, a természettől puha kis keze aláeresztve, hogy odaszaladhasson, s elérhesse az 
ismerős öreg birka, ki báránykorában mellette aludt. Hálából, szeretetből nyalja-e meg vagy 
megszokásból? Arra emlékszik-e vissza, hogy együtt aludtak valaha régen, vagy arra, hogy ez 
a sósbödönben vájkáló gazdasszonyi kezecske igazán milyen jóízű. Ki ismerhetné a birkafilo-
zófiát egészen?

– Jó estét, Anika – szólítja meg Matyi a leányt szelíden. – Hogy mulattál azóta?
– Ma jobban, mint tegnap – felel az mosolyogva. – Hát kendtek hogyan dicsérik meg 

a napjukat?
– Megvolnánk, kis fecském – mondá a bacsa, halináját levetve –, kérdés, ha te megvagy-e 

a vacsorával?
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– Már párolog a pörkölt, édesapám.
A bacsa arca kiderült a pörkölt szóra, ünnepi eledele ez neki.
– Eredj, Matyi fiam, kavard föl a tűzön, mert én babonás vagyok az ilyenekben, s azt tar-

tom, úgy lehet csak jóízű a pörkölt, ha juhászkéz is csinál benne valamit.
– Azt sem tudom, gazduram, merre a tűzhely, aztán nem is értek a szakácsmesterséghez.
– Ne okoskodj, kópé, ha mondom… hát nem a tűzhelyen öntöttétek együtt az ólmot 

Anikával Szent András éjszakáján,16 amikor a te fizionómiád17 öntődött ki a lányom jöven-
dőbelijének?

– Nem egészen… – mondta Matyi elpirultan – … csak egy ólomfigura volt az, dudával 
a vállán…

– Nem is duda volt – ellenveté Anika –, hanem…
– Hanem? – hörgé Matyi.
– Puska, ha éppen tudni akarja kend.
Mintha kést szúrtak volna a Matyi szívébe.
Miért hogy puskának nézi azt Anika most, amit dudának tartott eddig? Valami szomorú 

sejtelem kezdte összeszorítani a szívét!…
Gépileg sietett bezárni az akolajtót a betódult nyáj után.
Olej gondolatai rögtön visszatértek a pörkölthöz, vagy hogy talán még el sem távoztak tőle.
– Pörkölt lesz? No, ez derék dolog, Anika. Azt hinné az ember, vendég van a háznál.
– Amint van is. Mindjárt itt lesz.
– Kicsoda?
– Hát bizony az egy nagyon különös ember – felelt Anika.
– Ösmerősöm?
– Nem, nem. Egy úr, valami vadász… Sohasem láttam.
– Nem vadász lesz az, leány, hanem a vármegyén könyöklő. Hogy csak nem lehet az ember 

soha békén!
– Nem megyei úr az, nagyon fiatal még ő ahhoz. Olyan az arca, mint a patyolat, tán még 

szél sem érte.
– Van-e puskája? – kérdé a bacsa.
– De még milyen!
Matyi most már egészen lehúzta a kalapot szemére, s a nagy jegenyefának támaszkodék, 

mert olyan keserű gondolata támadt, mint a mélységes pokol: jaj, mindjárt elszédül.
– Bátor fickó lehet – dünnyögi Olej Tamás –, hogy mer jönni vadászni a herceg erdeibe. 

Ha nem volna vendégnek ígérkezve, leakasztanám a puskáját.
– Úgy uzsonna táján jött ide – fecsegett Anika tovább. – Képzelhetik kendtek, mennyire 

megijedtem tőle eleinte. Tejet kért inni. Hoztam neki, erre ezt az aranyos pénzt adta.
– Minek fogadtad el? – méltatlankodik Olej.
– Mondtam, hogy nem pénzért adjuk a tejet, van hála Istennek elég, de csak itt felejtette 

az asztal csücskén.
– Visszaadjuk – szólt Olej. – Isten ments! Mit gondolna a világ a brezinai bacsáról, ha pén-

zért adná a hozzá betérőnek a tejet is.

16    Szent András éjszakáján: november 30-án a néphagyomány Szent Andrásra emlékezik; számos babona, jóslás 
fűződik ehhez a naphoz (például szerelmi jóslás, ólomöntés)

17    fizionómia: arckifejezés, külső megjelenés
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Azzal a kezébe vette a pénzt, és ámulva kiáltott föl:
– Ne legyen Olej a nevem, ha ez nem koronás arany! Tudjátok-e, hogy mit gondolok? – 

tette hozzá suttogva. – Ez vagy Gracza lesz, vagy Záhony. Náluk láttam ilyen pénzt… ezer 
mennydörgős mennykő, Matyej, ma nagy ünnep lesz. Ne búsulj, fickó, hanem inkább le kell 
vágni még egy bárányt. Aztán szaporán borért! Mondom nektek, hogy vagy Gracza, vagy 
Záhony. Idejött a brezinai bacsához.

Anika mosolyogva rázta a fejét. Olej pedig odavolt a lelkesüléstől.
– És jó helyre jött, mert itthon lesz. Úgy megőrzöm, mintha a saját édesanyja kötényében 

ülne. Olej Tamás kezéből ki nem veszi ezer zsandár18 sem. Micsoda? Puskája is van? Keveset 
mondtam! Ötezer sem veszi ki. Hanem aztán csitt, gyerekek, még a falnak is füle lehet.

Anika még mindig hitetlenül rázta fejét.
– Váltig mondom kendnek, édesapám, hogy az egy fiatal ember, aki annyi sok mindenféle 

bolondot összefecsegett.
– Mit bírnád te azt megítélni, tacskó!
– Mezei virágnak, szíve bálványának nevezett.
– Éppen ilyen nagy selyma19 Záhony, ha vászoncselédet lát.
– De Záhonynak, apám, már idősebb embernek kell lennie.
– Tesz is az valamit! Záhony olyan nagy „gaukler”,20 ki tetszés szerint változtatja a fizio-

nómiáját. Ma nyolcvanéves aggastyán, hosszú, ősz szakállal, tar fejjel, holnap meg már pely-
hedző állú siheder. Éppen arról ösmerek rá.

– De mikor azt is mondta, hogy kendet nem ösmeri.
– No, bizony, hát miért ne mondta volna? Mondás, levegőrontás, aki hiszi, annak szentírás.
Anikának mégis olyan nehéz volt elhinni, hogy a vén Záhony lenne az a deli ifjú.
– Aztán meg azt is, hogy én tündér vagyok, és erőnek erejével meg akart csókolni.
Matyi önkéntelenül fölemelte az öklét.
– Igazán? – hörgé tompán.
– Mellém ült a pitvarküszöbre, s olyan édesen rimánkodott, hogy engedjem egyszer, egyet-

lenegyszer csak átkarolni a derekamat, mert megőrül, ha nem hagyom.
– Hát hagytad, ugye? – szisszent föl Matyi.
– Mikor olyan igazán mondta, hogy ő akkor megbolondul.
– Szakasztott Záhony! – rikkantott föl kedvteléssel az öreg.
– Midőn aztán meg akart csókolni, úgy odavágtam a gyomlálástól piszkos kezemet a képé-

hez, hogy finom arcán, tudom, ott maradt a nyoma.
– Ó, ó! – nevetett a bacsa. – Nem haragudott meg?
– A másik arcát nyújtotta ide, hogy üssem meg azt is. Azt mondta, nagyon jólesett neki, 

és sohasem fog többé mosakodni, nehogy letörölje. Nyájasan búcsúzott el, kérve, jó vacsorát 
készítsek, mert ha kijárta magát, visszafelé benéz. De nini, ott is jön már!

Olej és Matyi a mutatott irányba vetették a szemeiket, karcsú vadász lépegetett le a domb- 
oldalon, zöld hajtókás szürke zubbonyban, térdig érő csizmában, úrias vadászszerelvénnyel.

18    zsandár: csendőr
19    selyma: huncut
20    gaukler: kókler, szélhámos
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– Jó estét, juhász! – szólt, kalapját sem érintve meg, amint az udvarba lépett. – Nos, kész-e 
a vacsora, galambom?

– Fogadj Isten – felelt Olej lehangoltan, egyrészt, mert nem Záhony a vendég, másrészt 
bosszantotta, hogy a titulusa21 akként csorbíttassék. Ha nem nála történnék a formalitások 
ilyetén megsértése, bizony furcsa dolog lehetne a következése, mert azért bacsa az ő neve, 
hogy fölötte áll a juhászhivatalnak, aztán meg azért vagyon kalap az emberek fején, hogy 
legyen mit megemelni, mikor tisztességes háztájékra lépnek. De csak mégis mind el kell ezt 
nyelni a vendégtől.

– Készen a vacsora, csak magát vártuk – szólt Anika, s befutott a szobába.
A bacsa közel lépett a vendéghez, s odanyújtotta kérges, nagy tenyerét.
– Kerüljünk beljebb.
A szoba csinos volt és tiszta: három tulipántos láda a szögletekben, néhány pad, egy szék 

meg egy csinos abrosszal megterített asztal képezték bútorzatát. Falát a juhászok mennyei 
közbenjárójának: Szent Vendelnek arcképe és földi közbenjáróik: a szépen egymás mellé fel-
aggatott kancsók és pálinkás butykosok díszíték, de a legnagyobb ékessége az egésznek a pá-
rolgó tál volt az asztalon, melyből finom paprikás pörkölt mosolygott eléjök.

– Tessék hozzálátni, mintha otthon lenne – biztatá a bacsa vendégét, a legöblösebb fakana-
lat markába nyomva. – Hármunknak elég lesz.

– Négyen vagyunk hozzá.
– A lány nem számít, úrfi, annak ha jut valami, úgy is jó.
A vadász mohón nekiesett az ételnek, s váltig dicsérgette:
– Még ilyet nem ettem.
– Meghiszem. Olyan pörköltet a talári hercegnél sem főznek, mint a brezinai bacsánál.
A vendég mosolygott.
– Bárcsak mindennap ehetném.
A bacsának erre azt illett mondani:
– Jól van, azt eszünk hát holnap is.
– Köszönöm meghívásodat, eljövök.
A bacsa ajkaiba harapott. Ez már mégiscsak sok. Ilyen siheder szólítja „te”-nek, aki még 

szopós gyerek volt, mikor őt már a nótárius22 is megkendezte.
Hej, ne volna csak vendég!
 – Nemhogy eljön, hanem el sem megy ma. Jó helyen van itt. Anika a kamrában vet majd 

ágyat. Hova menne most már, mindjárt koromsetét lesz.
– Ide rendeltem a kocsimat az akolhoz.
– Tán a környékről való az úrfi? Ha meg nem sérteném a kérdezősködéssel.
– Innen a közelből.
– Bajjal talál ide a kocsi.
– Dehogy. Az Olej aklánál volt mondva. Téged hívnak, ugye, Olejnek?
– Olej Tamás a nevem, az egész nevem pedig – mondá a türelemből kijött gazda hetykén 

– Olej Tamás, a Brezina bacsája, és hozzátehetném: ura.
A vendég nevetett.

21    titulusa: rangja
22    nótárius: jegyző



166

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

– Ha te vagy a Brezinának az ura, öreg, mi marad akkor nekem?
A bacsa sértődve nagy szemeket meresztett a nevetőre, s önkéntelenül is kifakadt belőle 

a kevély kérdés:
– Mi is légyen hát a becsületes neve és állapota? Mert azok szerint szoktuk egymást tisztel-

ni, mi, gyarló emberek.
– Én Taláry Pál herceg vagyok.
Olej kezéből kiesett a villa, ijedten ugrott fel, és elsápadt. Nagy szó volt az neki. A fiatal 

herceg ült vele szemben, akinél a király is már csak egy paraszthajszállal nagyobb úr; ki gon-
dolta volna.

 – Ó, kegyelmes uram… ó, kegyelmes herceg – dadogta félénken –, ki tudhatta azt!
 – Nincs semmi baj, öreg – szólt a herceg vidáman –, ha nem is a tied a Brezina, van neked 

annál többet érő kincsed is, a szép Anika.
 Matyiban, ki ott ült az asztalnál a herceg mellett, jéggé fagyott minden csepp vér, nem bírt 

volna megmozdulni, vagy egyetlen szót kiejteni, ha fejét veszik sem.
 – Nem érték a leány, kegyelmes uram, inkább költség.
 E percben lépett be Anika, bort helyezve az asztalra. Elfogulatlan pajkossággal töltött az 

ifjúnak poharába, s azt mondta neki:
 – Aztán csínján bánjék a borral: könnyen megzavarhatja a fejét.
 – Eléggé megzavartad már te.
 – Mikor már tán azelőtt is zavaros volt – felelt a leány naiv pillantással, amitől a selymes 

szobák hősének melegen kezdett a szíve dobogni.
 – Ó, te boldogtalan! – förmedt rá az apja. – Miként merészelsz? Ó, ó!…
 – No, bizony – felelt vissza Anika gyorsan. – Hiszen nincs cukorból, se nem vicispán.23 

Ismerjük mi már egymást délutánról. Ha megharagszik, majd kibékül a maga kenyerén.
 A herceg még sohasem érzett hasonló gyönyört, mint most, amint azokról a duzzadt, piros 

ajkakról ilyen fitymáló szavak peregtek. Szívébe rajzolódott le a bűbájos ékesszólás. Elhallgat-
ná ezer esztendeig.

– Csitt, leány! Tanuld meg, vakmerő, kivel beszélsz. Őkegyelmessége a fiatal herceg, a mi 
urunk.

 Anika felkacagott. Üde nevetése olyan volt, mint egy tündércsengettyű.
 – Jajaj! Majd bizony bolonddá tesznek. Hiszi a piszi. A fiatal herceg nem jár a Brezinára, 

de még Talárba sem. Bécs városában lakik a színarany palotában, száz vadász lövöldözi a va-
csorára valóját, nemhogy ő maga csatangoljon nyúl után a Brezinán. De meg kell is annak az 
Olejék pörköltje, tejfelt vacsorál az, rozmaringvirág magjából sütött kenyérrel. Aztán olyan 
is a herceg, mint a többi ember! Mintha nem tudnám! Nem azért herceg, hogy olyan legyen.

– Bocsásson meg ennek a bűnös gyermeknek, kegyelmes uram.
A kegyelmes úr pedig annyira megbocsátott, hogy elkezdett Anikával versenyt kacagni, 

amire Anika azon hitben, hogy őt neveti, egyszerre duzzogó, haragos arcot vágott (illett neki), 
mire durcásan kifordult az ajtón, olyasvalamit motyogott: kikéri magának, őt ne tegyék bo-
londdá.

De mikor már künn volt, mégis szöget ütött fejébe a dolog. Hátha mégis a herceg. Hátha 
eljött Bécsből. Azt Anika is hallotta a csősztől, Lapaj Istóktól, hogy azelőtt egy öreg herceg 

23    vicispán: alispán
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volt az urok, s most halála után a fiatalra szállott a rengeteg sok uradalom. Bizony nem lehe-
tetlen! Istenem, milyen kár érte, hogy herceg: mikor olyan módos lenne parasztlegénynek is.

 Egészen elszomorodva futott föl a létrán, az akol padlására, hogy onnan lenézzen a szür-
külő tájra.

Szíve nagyot nyilallik. Csakugyan a herceg. A talári várkastélyon, melynek csillogó bá-
dogfödele ide látszik, ott lobog a zászló. Lapajtól hallotta, hogy a herceg jelenlétét ez tudatja 
a környékkel.

… Könyörülő Isten; ő arcul ütötte a kegyelmes urat. Ellenkezett vele, megcsúfolta, kine-
vette. Jaj, uram, teremtőm, tán fejét is veszik.

Anika szorongó szívvel lépett le a létrán, éppen azon gondolkozva, hová bújjék szégyenle-
tében, és valljuk meg, félelmében is a herceg elől – midőn fényes hintó állott meg a ház előtt, 
és mire Anika az utolsó fölhágó pálcáig24 lekászmálódék, azalatt maga Pál herceg is az udvaron 
állt. Ó, csak meg ne látná.

De bizony azért is meglátja, s valóság-e vagy káprázat, ő maga ugrik a lajtorjához, hogy 
a hágcsóról csintalanul felkapva, mint valami pelyhet a földre emelje, amitől Anika nem érez, 
nem tud semmit, mert minden érzékét fogva, elzsibbasztva tartja valamely igézetes félálom, 
gyötrelmes és mégis kellemetes félébrenlét.

– Mármost elhiszed, ugye, hogy én vagyok a herceg?
Azzal a délceg ifjú nevetve a hintóba pattan, búcsút int kezével az öreg Olejnek, Anikának 

pedig azt súgja lágy, behízelgő hangon:
– De ne legyek én előtted soha herceg, Anika. Te pedig hercegnő leszesz előttem mindig… 

mindig…
 A hintó elrobog, de a búcsúszavak itt maradnak. Csodálatos szavak! Égő tűzből vannak 

szőve, mely hosszú lángnyelveket ereszt egyenesen a szívnek, amik úgy égetik, úgy megdo-
bogtatják azt, mintha vesztét akarnák. Félrevert harang a szív most: a csodálatos szavakat 
kongatja folytonosan, és utána egyik estétől a másikig ismétli minden, minden… Éjjel a sö-
tétség kiáltja, reggel a fák levelei suttogják, a hallgatag bércék hangot adnak, a föld párázata 
azt sóhajtja a füveknek, még a felforrt demikát is erről zúg a pattogó tűzhelyen.

 „Te pedig hercegnő leszesz előttem… mindig… mindig…”
És Anika olyan szívesen hallgatja azt, amiről minden beszél.
Egész nap szórakozott, hallgatag. A Brezinák dalai pihennek. Anika nótáit nem hallja ma 

sem Olej, sem Matyi; valamint a Matyi dudája is néma. Igazibb költészet uralkodik itt ma! 
Félre a bokorral, erdő jött helyette…

 A leány arra gondol, hogy minek is van a világon herceg, mikor olyan szép az, hogy a gerlice- 
madár nem mondhatja párjának: különb madár vagyok, fényesebb tollam van, nem szeret-
hetlek. Olyan nagyon szép az, hogy a gerlicemadár mind egyforma madár.

 A bojtár pedig arra gondol, hogy miért lett a duda egyszerre puskává a Szent András nap-
ján ólomöntelékben elővarázsolt jövendőbeli vállain…

Szomorú kérdésre szomorú felelet minden jel.
Este, mikor a bacsával hazatért, megint az az újság, ott volt a herceg.
És azután másnap, harmadnap is mindig ott vadászik a fiatal uraság, és mindig betér egy 

pohár tejre Anikához. Nagyon szeretheti a vadat és a tejet.

24    fölhágó pálca: létra
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Az öreg Olej harmadnap már összeráncolta homlokát e hírre, s így szólt a bojtárhoz:
– Holnap magad nézel a nyáj után. Az uraság sokat vadászik itt. Beszélni akarok vele.
Anika összerezzent, s egyetlen szavát nem lehetett venni az este.
Olej otthon maradt másnap. Húsz év óta kétszer sem történt ilyen eset. Az ezer darab birka 

ugyancsak gondolkozóba eshetik, hova maradt el mellőlük földi gondviselőjük, a hatalom 
derék jelvényével, az ólmos bottal és a megszokott „nete ne” és „brcs ki” vezényszavakkal. 
Nem lesz nekik ma jóízű még a só sem, és rosszabb lesz még a fű is! Legalább Olej hiszi úgy, ki 
szintén unja magát nyája nélkül. Anikát elküldte mindjárt délután üzenettel Lapaj Istókhoz, 
honnan csak késő este jöhet meg, maga pedig megtömte a „vászonpipát”,25 abból a boldog-
talan növényből, melyért királyok és népek kapnak egymással hajba, amelyet úgy szokott 
szaporítani a juhász, mint a tavaszi gyapjút: nedves helyen tartja, hol megszíván magát egy 
kis vizenyősséggel, még egyszer annyit ad ki. Olej rágyújtott, hanyatt feküdt a hímes gyepen 
az udvaron, és az aklot nézte, szép veres födelét, ékes fehér falait, a kikandikáló izmos geren-
dákat… Sokáig nézegette, és sohasem tudott betelni vele… Uram, én teremtőm, de helyes 
kőmíves lehetett, aki megalkotta!

Amint így bámészkodik, mozgó árnyékot vett észre a falon, s amint hátratekint, Pál herce-
get pillantja meg. Éppen őt várja Olej.

Egyenesen a pitvarajtónak tart, de midőn az ajtómadzagot megrázva, a závár nem enged, 
kedvetlenül kerül az ablaknak, s bezörget.

– Nyisd föl az ajtót, Anika! Talán elaludtál, szép tündérem, kis báránykám…
De bizony hiába zörget a herceg, a bárányka nem eresztette be, helyette Olej durva hangja 

felelt:
– Be van csukva az ajtó, kegyelmes uram. Én vagyok itt, ha talán valamit parancsolna 

hercegséged?
– Hm! Te vagy itt, öreg Olej? Nos, hol van Anika?
Olej megrázta cifra tüszőjét derekán, aztán végigsimítá nagy barna kezeivel homlokát.
– A leány nem áll az uradalom szolgálatában – szólt –, én és egy bojtár vagyunk itt kegyel-

mességed rendelkezésére: a leánnyal csak én rendelkezhetem.
Taláry Pál csodálkozó szemeket meresztett Olejra.
– Mit akarsz ezzel mondani?
A bacsa egészen közel lépett a főúrhoz, és megrázta ökleit a levegőben. A bornyúszájú ing26 

szétvált, s látni hagyta hatalmas izmait, füstös hangja dörgővé, viharossá vált:
– Azt akarom mondani, hogyha ott az akol környékén vadászgat ezentúl, bár a puskáját 

csak madárseréttel tölti, könnyen megeshetik, madár helyett medvével állhat szemben.
És e szavainál jellemzőleg öklével saját mellét ütötte meg, mintha mondaná: „Én leszek az 

a medve.”
A hatalmas úr, kinek hetven faluban harangoznak, ha meghal, s kilenc vármegyében sü-

vegelnek, ha él, oly piros lett, mint a pipacs, s amint ott állt, nem tudva, hova legyen, mit 
feleljen, amint a brezinai bacsa reá szegezte nagy, vérben forgó szemeit, s e nézés behatása 
alatt elkezdtek a lábai reszketni. A puska, melyet a válláról leemelt, hogy tán Olejra szegezze, 
szintén reszketett.

25    vászonpipa: cseréppipa
26    bornyúszájú ing: alul-felül bő ujjú ing
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– Megfeledkeztél, kivel beszélsz? – hebegé.
– Tudom, kivel beszélek: urammal. De kegyelmességed se feledkezzék meg, kivel beszél.
– Vajon kivel?
Olej magasra emelte fejét, kevélyen, mint egy hős.
– Annak a leánynak az apjával.
Taláry könnyedén bólintott. Egy jó gondolata támadt.
– Jól van, bacsa, úgy beszélek hát veled, mint egy apával illik. Nekem a leányod kell min-

denáron.
– Én pedig nem adom semmi áron.
– Hallgass meg, bacsa. Mit szólnál hozzá, ha ez az akol a tied lenne minden birkájával, 

ha neked ajándékoznám?
A bacsának nem lehetett volna nagyobbat mondani. Az ezeregy éj szemkápráztató regéi 

mind csak hitványság e vakító valósághoz képest! A brezinai veres födelű akol, a kilenc vezér-
kos, a száz selyemürü és a többi birka mind az övé lenne. Mennyi kevés maradna ezenkívül 
a többi embereknek, kik még a világon vannak!

Ingadozva állt ott, mint a mérleg, melynek egyik serpenyőjébe egy olyan súlyú darabot 
dobnak, mely még akkor meglógázza azt egypár percre, ha nem nyomná is tán alá később.

A herceg gyönyörrel nézte e biztató inogást.
– Így aztán igazán te lennél a Brezinák ura.
A bacsa mereven nézett maga elé. Fényes képek vonultak el lelki szemei előtt a jövőből. 

Aranyos csat lesz a tüszőjén; selyemből lesz az inge; mikor a nyájjal kimegy, mézes-pálinkás 
butykost fog hordani utána egy szolga, ki csak arra való lesz, valahányszor egyet húz a buty-
kosból, kedves egészségére kívánja, minden élő ember megsüvegeli s megirigyli; ni, ott megy 
a brezinai bacsa, kinek annyi a gazdagsága, kincse, hogy a burkus király ládafiának sem válnék 
szégyenére.

Olej megrázkódott.
De azt is megtudják, ki adta neki a rengeteg kincsét, és azt is megtudják, miért adta. Mit ér 

minden hiú becsültetés, ha egy nagy fekete árnyék jár majd a nyomában? Egy nagy fekete 
árnyék – az önvád.

– Nos, Olej, határozz!
– Nem, nem, kegyelmes úr, hagyjon el engem, kérem. Hagyjon el, hagyjon el. Becsületes 

szolgája voltam apjának, ne csúfolja meg ősz fejemet!
– Vigyázz, ne hamarkodd el! Nem mindig találsz tékozló kedvemben. Ezer ember közül 

egy, ha visszautasítana ilyen ajánlatot! Anikát szeretem, magammal viszem Bécsbe, olyan jó 
dolga lesz, mint egy grófkisasszonynak. Ő maga is szeret engem, s szívesen jő. Mit gondolko-
zol hát, öreg Olej? Ide a tenyeredet!

Az öreg arcáról nagy verejtékcsöppek gyöngyöztek, halk, reszkető hangon mondá: 
– Soha!… Soha!…
– Bolond vagy, esztelen vagy. Értsd meg, mit kívánok. Azt, hogy szemet hunyj, ne vicsor-

gasd a fogadat és ne ordítozd tele a világot. Ezért adom oda az aklot s juhait. Semmi szenny 
nem fog hozzá tapadni. Ha például megszöktetem Anikát, tudtod nélkül történik, nem te-
hetsz róla. Ez csak a sors kereke lesz, melynek küllőibe nem lehetett kapaszkodnod.

Olej elfordította a fejét.
– Minek mondta hát el akkor – hörgé tompán –, cselekedett volna anélkül…
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– Jó, tehát anélkül fogom cselekedni – szólt a herceg hirtelen megfordulva –, Isten meg-
áldjon!

Ezzel siető léptekkel, fütyörészve távozott.
Olej a falnak tántorodék. Elhagyta ereje. Kiáltani akart még valamit a távozó után, de csak 

a szája mozgott, hanggal nem rendelkezett; vadul forgó szemei leírhatatlan pillantással szege-
ződtek a herceg után; ijedtség, undor tükröződött bennük.

 A falhoz lapulva s támaszkodva tántorgott be a szobába. Feje szédült, gyötrelmes gon-
dolatok gomolyogtak benne, melyek mint megannyi meredek hegyről guruló szikla, lassan 
a szívére ereszkedtek, és összeszoríták.

– Jaj, a kólika!27 – kiáltá hörögve.
A bércek visszamondták: jaj, a kólika.
És Olej tudta jól, hogy ez nem igaz. Az ember hazudik önmagának.
A szobába érve, ágyba feküdt, elhitette magával, hogy kólikában szenved. Eleinte nyögött, 

mint egy beteg vadállat, később aztán kísértetiessé vált arcát a párnák alá rejtve, azon köny-
nyebbséget találta fel kínjai elviselésében, hogy elkezdett énekelni.

Hátha a daltól kölcsönkért gondolatok elkergetik az ő fekete gondolatait?
Sokáig kínlódék így, mígnem feszülten figyelve, meghallotta künn az Anika ruganyos lép-

teit.
– Megjött, látni fog! – kiáltá az öreg ember, és fölugrott, mint az őrült. Átellenben az 

ággyal a tükör függött, mely dúlt arcát mutatá; megállt előtte, üvegesedő szemekkel nézve 
a saját énjét – aztán egyszerre fölordított, fölemelte öklét, odarohant és oly retteneteset ütött 
rá, hogy millió darabra zúzódva pergett szét üvegje.

Kezeiből a vér folyt, szemei fölfelé fordultak karikáikkal, mire Anika bejött a Lapajtól ho-
zott üzenettel, eszméletlenül hevert a földön.

Anika el nem bírta gondolni, mi baja, sietve föllocsolta vízzel, és ismét ágyba fekteté. Egész 
éjjel félrebeszélt, vívódva csodálatos szörnyekkel, kígyókkal, sárkányokkal, mik a szívét mar-
ták, és a máját akarták kivájni.

Hajnalra jobban lett, kihajtotta a nyájat Matyival, de nem költötte fel Anikát, mint egyéb-
kor szokta, reggeli végett: úgy mentek el éhgyomorral.

Szép nyári reggel volt. A természet derült mosolyából minden tárgynak jutott. A harma-
tos fű buján kínálta magát a birkáknak, s azok szót fogadva, vígan ropogtatták, a madarak 
szintén vidáman csicseregtek… egyszóval, olyan kellemes reggel volt, minőt a poéták szoktak 
megénekelni, de amely mindig mögötte marad a valóságnak: a természet az egyedüli, melyet 
a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.

Minden vidám volt, csak Olej mogorva és Matyi szomorú.
Olej nem találta helyét egész nap. Feküdni rossz volt, a nyájat dirigálni, kast kötni is unal-

mas volt, járni-kelni fárasztó volt, gondolkozni, ó gondolkozni gyötrelmes volt.
És mégis lehetetlenné vált menekülni a gondolatoktól; megrohanták, utánamentek min-

denüvé, elöl ügettek minden foglalkozásában.
A gondolatok szemtelenek, és nem engedik magoknak azt mondani: „Takarodjatok  

innen!”

27    kólika: hascsikarás, görcs
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Mi lesz Anikából? Ő el akarta adni gyermekét, ő, Olej Tamás, a brezinai bacsa. Kincsért, 
gazdagságért a vérére alkudott. Soha! Soha!

És az a hang, mely tizenhét éve bolyong az erdő fái közt, ma már harmadszor szólította 
meg szemrehányólag: Tamás! Tamás!

Irtóztató! A kilenc vezérkos csengője mikor összevág, ebbe a rímbe megy ki: „Aklot cse-
rélt… becsületért.”

– Hej, bojtár, szedd le azokat a csengőket!
Matyi engedelmeskedik, de el nem gondolhatja, hova lett a bacsa esze.
– Hej, bojtár, hallod-e, hagyd a csengőket: mást gondoltam. Vedd föl a szűrödet! Mennyi 

idő lehet?
– Túl van a nap a fele útján.
– El fogsz menni Talárba.
– Értem, gazduram.
– Ott a hercegi kastélyba mégy, s azt mondod, hogy a brezinai bacsa küld, magával a her-

ceggel akarsz beszélni.
Matyi úgy figyelt, hogy a lélegzetét is elfojtá.
– Beeresztenek. Oda fogsz állni a herceg elé és ezt fogod neki mondani, szóról szóra:  

„Kegyelmes uram, azt üzeni a brezinai bacsa, hogy abból a bizonyos dologból soha nem lehet 
semmi: tegyen le róla, kegyelmes uram.” Megértettél-e? Siess!

Matyi szerette volna még jobban megérteni, mi az a bizonyos dolog, de a bacsa kevély 
természete nem tűri a beavatkozást, de még a kérdezősködést sem. Ösztönszerűleg sejté, hogy 
az üzenet nem lesz a hercegnek kedves – és sietett vele.

Uzsonna ideje volt, mire megjárta Talárt. Lihegve, fáradtan, és mégis fütyörészve került 
vissza. Hol a pokolban szedte ezt a jókedvet?

– Mit üzen a herceg? – kérdé a bacsa fojtott hangon.
– Hát csak semmit, gazduram: még annál is kevesebbet.
– Tán bizony nem is beszéltél vele? – faggatá szorongva.
– De nem ám – felelte nyugodt lelkiismerettel.
– Nem parancsoltam? – ordítá dühösen.
– Akár parancsolta, akár nem… a herceg ma déltájban elutazott Bécsbe; oda csak nem 

mehettem utána – szólt a bojtár némi kötődéssel, azon biztos tudatban, hogy jó hír hozója.
A bacsa nem szólt semmit, csak a szemei dülledtek ki, és arca sápadt el még jobban.  

Nyakába kanyarította a halinát, és elkezdett eszeveszetten futni hazafelé.
Sejtelme valósult.
A ház előtt friss keréknyomok látszottak. Bent a szobát üresen találta.
Anika hétköznapi ruhája hevert az asztalon: a fehér pettyes kendő, az olajos pruszli,28 

a zöld rása29 szoknya és a skófiummal30 kivarrt, viseltes sárga ködmön. Az ünneplőjét vitte 
magával. A ködmönre egy írás volt kiterítve, a talári herceg címeres pecsétjével, fogai közt 
kardot tartó oroszlánnal. Ez az ajándéklevél az akolról és nyájról.

28    pruszli: mellény
29    rása: finom gyapjúszövet
30    skófium: aranyszál
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A bacsa szívébe mintha éles kést döftek volna, mikor ezeket megpillantotta. Mindent ki-
talált, mindent megértett. Az önvád találékony útmutató! A herceg úgy tett, amint ő hagyta 
meg neki: magától cselekedett, éspedig villámgyorsan.

Az öregember megsimogatta a homlokát, tétován nézett körül, és elkezdett kiáltozni két-
ségbeesetten:

– Anika! Anika!
Tudta pedig, hogy nem jő felelet sehonnan. Hol van már Anika azóta! Bécs városa felé 

röpíti a vasút!
Midőn aztán jól kikiabálta magát, egyszerre elcsöndesült, sápadt arcáról eltűnt a bánat és 

kétségbeesés, sötétté, dacossá vált, kiment az ajtóba, leült a küszöbre, s megtömvén pipáját, 
oly egykedvűen eregette ott a füstöket, mintha legföljebb azon tűnődnék, lesz-e vajon eső 
holnap?

Egyszerre azonban hirtelen felállott, és megfenyegette mutatóujjával az eget.
– Hallod-e, Isten? Mutatok én még ma neked valamit!
Aztán megint leült, s mintha egyéb dolga se volna, pipázott szakadatlanul.
Csak akkor emelkedék föl ismét, midőn a nyáj Matyi kormányzata mellett besétált az 

udvarra.
– Jó, hogy jössz, édes Matyi fiam – szólt a bojtárhoz, oly nyájasan, mint soha azelőtt. – Egy 

sürgős írás van odabent az asztalon, melyet rögtön el kell vinned a tiszttartó úrhoz Talárba; 
küldje a kegyelmes úr után, de ne pecsételje be még ma, várjon holnapig. Holnap több írni-
valója is lesz hozzá.

– Mindjárt bemegyek érte, gazduram.
– Ne fáraszd magad, majd kihozom.
– De legalább egy kis főtt ételt hadd kérjek Anikától.
– Ne bánts. Itt ez a pénz, ihatsz és ehetsz útközben.
Matyi fejét csóválta. Mi történhetett odabenn, hogy az öreg be nem ereszti? Bizonyára 

Anika végett. Tán alszik? Tán sír? Pedig olyan jólesnék Matyinak, ha megpillanthatná leg-
alább fél percre, hogyan néz ki. Mindennap látja, mindig előtte lebeg, s mégis mindennap 
elfelejti a kinézését. De furcsa is az a szerelem.

Mindegy no, ma csak hadd evődjék a herceg távozása miatt, holnap-holnapután már 
megint visszatér a szeretete őhozzá. Megint duda lesz az öntött ólomfigura vállain…

Matyi jókedvvel indult el a herceg által otthagyott okmánnyal. Olej keresztbe tett kezekkel 
nézett utána, míg csak beláthatta, csak aztán fordult be az akolba.

Sorba járta kedvenc birkáit, itt-ott megállt, egyik vagy másik előtt, és értelmetlen félszava-
kat morgott hozzá; végre még ezek a félszavak is elvesztek előtörő zokogásába. 

A brezinai bacsa sírt, mint egy gyermek.
Mélyen lehúzta kalapját szemére, ne lásson alóla semmit, úgy ment ki az akol ajtaján.  

Midőn kiért, kétszer fordítá meg a kulcsot az ajtózárban, mint mindig tenni szokta éjszakára, 
de amit sohasem tett meg azelőtt, most egyenesen a vályú melletti kúthoz lépett, s a kulcsot 
egy nagy sóhajjal a kútba dobta.

Most már a dologhoz látott, bár már sötétedni kezdett. Az udvaron egy boglya száraz nád 
volt, azt emberfölötti gyorsasággal hordta szét, s az akol körül állítá föl, tömötten, vastagon.

És mikor mindennel kész volt, felölté cifra halináját, és meggyújtá a nádat vagy hat helyen: 
egy nagy égő kévét pedig, fölhágván a létrára, a takarmánnyal telerakott padlásra dobott.
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A szél mohón kapott a vígan lobogó tűznyelveken, s egy pillanat alatt óriásokká nevelte.
A híres brezinai bacsa pedig futott tüskön, bokron keresztül irány, cél nélkül; vissza sem 

nézett többé… Minek is? Tudhatta úgyis, mi történik. Amerre futott, mindenütt világos az 
erdő, mintha fényes nappal lett volna. Messzebb azután, ott, hol a sűrű fákon át nem tudott 
hatolni a tűzfény, valami csodálatos, hernyóalakú állatok szálltak a levegőből arcára, mik csíp-
ték és viszketegséget okoztak… Egyet megfogott futtában, markába vette, hogy megvizsgálja, 
mi! Nem hernyó volt, hanem fekete pernye, mit idáig hozott a szél a brezinai égő akolról…

És a brezinai bacsa egyre futott. A jó Isten tudja, hol fog megállni?…
Midőn Matyi hazakerült hajnalban, a brezinai aklot nem találta sehol, csak egy nagy füs-

tölgő foltot a helyén. Halomra dőlt gerendák, leomlott falak, megfeketedett csontok…
Emberé volt-e valaha az a csont vagy birkáé?
Az a nagy, megdöbbentő talány, mely előtte kitárult, összeszorította a bojtár szívét.
Anika és a bacsa nevét kiáltozta.
Senki sem felelt.
„Istenem, hol lehetnek?”…
A tüzes sziporkák, mik itt-ott kicsillogtak a hamu alól, bizony nem adtak erre feleletet.

És a brezinai völgy csendes azóta, kövér füvét nem tapossa sem ember, sem állat; évek jönnek, 
mennek, a vadkörtefa meghozza gyümölcsét meg elhullatja, a fű megnő, és újra kiszárad, csak 
egy nagy fekete, négyszögletű folt nem zöldül ki soha. Ki tudja, miért nem? Még a búsongó 
nóta is csak annyit mond útbaigazításul:

Ott künn a Brezinán az a fekete folt, 
Fekete folt helyén valaha akol volt…

1877
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Bede Anna tartozása Bede Anna tartozása   

Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek, s szinte 
összébb szorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide 
a virágok?

A teremben nehéz, fojtott levegő volt, ködmön- és pálinkaszag, s a legfelső ablaktáblán 
csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika.

A bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken, az egyik behunyta szemeit, s kezét bágyadtan 
leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését, a másik ásítozva dobolt irónjával a zöld aszta-
lon, míg az elnök, letolva pápaszemét orra hegyére, izzadó homlokát törlé kendőjével. Szürke, 
hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy 
személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak.

– Van-e még odakünn valaki? – kérdi vontatott, hideg hangon a szolgától.
– Egy leány – mondja a szolga.
– Hadd jöjjön be az a leány.
Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. – Üde légáramlat surrant be vele, mely szelíden meg-

legyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat: a vastag ködön át mintha egy sugár 
is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát 
a tárgyalási terem falain és bútorzatán.

Takaros egy teremtés. Délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan mó-
dosan simult, mintha szoborra lenne öntve; fekete szemei szendén lesütve, magas, domború 
homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs.

– Mi járatban vagy, gyermek? – kérdi az elnök közönyösen. (Az ilyen merev, szigorú hiva-
talnoknak nincs érzéke semmi iránt.)

A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli:
– Nagy az én bajom, nagyon nagy.
Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még 

mindig zendülne a levegőben elváltoztatva mindenkit és mindent.
A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíróé is odább, nyája-

san integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt.
Ott az írás, elmondja az; csakhogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gom-

bolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte.
Ó, a csúf kapocs! Ni, lepattant… leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte sze-

mérmesen, s az írás is kihull onnan.
A kegyetlen szürke fej, az elnöké, elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé.
– Egy végzés! – dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. – Bede Anna felhívatik, 

hogy félévi fogházbüntetését mai napon megkezdje.
A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátracsúszik rajta a gyászken-

dő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert 
ha fehér liliom volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor.

– Ma egy hete kaptuk az írást – rebegi töredezve. – Maga bíró uram hozta, meg is magya-
rázta az értelmét, édesanyám pedig így szólt szegény: „Eredj lányom, a törvény törvény, nem 
lehet vele tréfálni.” Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a fél esztendőt.
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Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák 
arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek 
nézik vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül: „A törvény törvény.”

Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fe-
hér lapon; de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt 
félévi fogságra van ítélve.

A bádogkarika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt odakünn, amint-
hogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzon-
gatást keltve besüvít a nyílásokon: „A törvény törvény.”

A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a csengettyűt 
rázza meg a törvényszolgának:

– Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz.
A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen 

megmozdul, mintha szavakat keresne.
– Talán valami mondanivalód van még?
– Semmi… semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni, a test-

vérnéném, az az Anna. Ma egy hete temettük szegényt.
– Hisz akkor nem te vagy elítélve?
– Ó, édes Istenem! Hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem.
– De hát akkor minek jössz ide, te bolond?
– Hát úgy volt az, kérem, hogy mialatt „ez a dolga” a király tábláján járt, meghalt. Mikor 

kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat, a „fél esztendő miatt”, hogy 
mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! Beh jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta…

Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni:
– Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketül-

ve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóváteszünk, amit a szeretője miatt elkövetett.  
(Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe.) Azt gondoltuk hát…

– Mit, gyermekem?
– Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a haló porában. Ne mondhassa senki, hogy 

adósa maradt: édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt 
a fél esztendőt.

A bírák egymásra néztek mosolyogva: „Milyen naiv, milyen együgyű lány!” Az elnök 
arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira 
a homlokát törli; talán lejjebb valamit…

– Jól van, lányom – szól halkan és szelíden –, hanem megállj csak, most jut eszembe…
Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne.
– Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok…
Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe:
– Lássák, lássák!
Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. 

A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden 
azt a hollóhajat a fején.

– Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat, 
mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt.

– Gondoltuk mi azt! – suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. 1882
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A bágyi csoda A bágyi csoda   

Kicsi a bágyi patak. A keskenyebbé vált ezüst szalag széles homokrámát kapott és a csillogó 
homoknak is, melyet a népregék tündéreinek picike lábai taposnak, sehol véget nem érő 
füzesek a kerete.

A bágyi malomban nem tudnak őrölni. Tele van zsákkal az udvar, s türelmetlen férfiak, 
asszonyok, Gózonból, Csoltóról, ülik a Bágy partját a malom környékén és a vizet várják.

Ha nem jön, tesznek róla. Kocsipál Gyuri, a molnárlegény, már a szentmihálylovát31 is 
ellopta a majornoki temetőből, lévén annak az elégetése csalhatatlan módja a záporeső kierő-
szakolásának az égi hatalmasságoktól.

Legyen is foganatja, mert a zsilipek le vannak ugyan eresztve s minden éjszakára gyűjt is 
annyi vizet a gát, hogy a kereket megmozgassa egy-két óráig –, de mi az annyi életnek? Kieszi 
a penész az utolsó zsákot, mire sok kerül rá.

Mindenki bosszankodik, csak a molnárné, a gyönyörű Vér Klára jár-kel mosolyogva az 
őrlők között, pedig neki van a legnagyobb kárára az idei szárazság.

Ha így megy, elpusztul a bágyi molnár, kivált ha sokáig oda marad a katonaságnál, mert 
hiába, nagy az árenda32 is – de meg, csak asszony az asszony, ha arany paszománnyal övezi is 
a derekát.

Hanem ezt a véleményt nem hagyja szó nélkül Pillér Mihályné Gózonból.
– Asszonya válogatja biz azt. Igaz-e, Timár Zsófi? Ámbátor a molnárnéért magam sem 

teszem kezemet a tűzbe, mert a veres haj… hej, az a veres haj… Igaz-e, Zsófi lelkem?
– Nem igaz, Zsuzsi néni! Jó asszony az, ha szép is.
– Látod is te a fekete kendőd alúl!
– Itt voltam, mikor férje elment… hogy megsiratta, százszor megölelte.
– Minden okos asszony úgy viseli a viganóját33, húgom, hogy a színes oldala van kívül.  

Ej no… hát csak érzékenyen búcsúztak?
– A molnár azt kérdezte Klára asszonytól: „Hű maradsz-e hozzám?” Vér Klára így szólott: 

„Előbb folyik fölfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul.”
– A Bágy fölfelé? – kacagott fel Pillérné gúnyosan. – Ehhez tartsd magadat, Gélyi János!
A többiek is nevettek. No ’iszen, az kellene még, hogy ez a kevés víz is visszaforduljon… 

Jámbor bágyi patak, még lefelé is ímmel-ámmal folyik. Maholnap nekigyürkőzik a homok 
s megissza az egészet egy kortyra.

Mindenki jól mulatott a patakon és a molnárné fogadásán, csak Gélyi János nem. Elpirult 
a Pillérné szavára, mélyen szemére húzta a kalapot, de mégsem olyan mélyen, hogy el ne lát-
hasson alóla a sövényig, hol a molnárné ruhákat terítget a karókra száradni.

A napfény kiöltött nyelvecskéi végigtáncolnak a sövényen, s ahol megnyalják a nedves 
vásznat, fehérebbé válik.

A Gélyi János szeme is arra vet sugarakat, s a Vér Klára arca pirosodik tőlük.

31     szentmihálylova: halottszállító saroglya; fából készült, négy lábbal ellátott eszköz; temetéskor a koporsót 
helyezték rá, melyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz vitt; nevét feltehetőleg onnan kapta, hogy 
a kora középkortól Magyarországon is a temetők és a temetés védőszentjeként tisztelték Szent Mihályt

32     árenda: bérlemény, haszonbér; itt: bérleti díj
33     viganó: női hosszú felső ruha, melynek dereka és alja egy végben van kiszabva és összevarrva
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Észreveszik… hogyne… az őrlő asszonyok az odanézést is, a visszanézést is. Szóba rakják… 
hogyne… s amit nyelvük érint, nyomban feketébb lesz.

De nini, mintha ők beszélték volna hirtelen azt a sötét felhőt, egyszerre elborítja nyugat 
felől az egész égboltot. No, emberek, gózoniak, majornokiak, mozogni fog itt a garat estére.

Kis-uzsonna táján olyan záporeső kerekedett, hogy még a barázdák is patakká dagadtak. 
De ’iszen mégse bolond ember Kocsipál Gyuri, hogy elégette a szentmihálylovát.

Három nap, három éjjel járt a malom, megfogyott az őrölni való, meg az őrlő; harmadnap 
estefelé nem maradt más, csak Gélyi János tíz zsák búzája.

Talán szándékosan hagyta utolsónak a menyecske, hogy ő maradjon a legtovább? De hátha 
csak incselkedik vele? Hátha az akácfa virága a kacsintása… Mindenkire hullatja, de olyan 
magasan nyílik, hogy nem lehet ágat szakítani róla…

Alig várta, hogy kijöjjön a szép molnárné:
– Hallod-e, Vér Klári… Magunkban maradtunk. Jól tetted, amiért utolsónak hagytál…
– Nem én hagytalak. Öregeké az elsőség a malomban – felelte Vér Klára sértődve, s hátat 

fordított Jánosnak.
A köpcös, zömök legény eléje állott, s szép nagy szemei mámoros fényben égtek.
– Ne menj be! Azt akarom mondani, négy napja vagyok itt már szekérrel, elfogyott a ta-

karmányom, éhesek a lovaim. Adj egy köteg sarjút a padlásról.
– Akár kettőt.
– Én pedig már két éve vagyok szomjas egy csókodra – suttogá, s szemei bámészan tapad-

tak arra a liliomderékra, mely megtörni látszott ettől az egy szótól. – Adj egy csókot, Klára!
– Egy felet se, Gélyi János. A te szeretőd voltam valaha, de csókot mégsem adtam. Most 

másnak a felesége vagyok.
Fölszakadt a sóhajtás a Gélyi János melléből:
– Verje meg hát az Isten azt a csillogó, veres hajadat, mely a nyugalmamat megint elsö-

pörte.
Befutott az asszony, még az ajtót is magára zárta. Nem is jött ki többet, csak az ablakról 

törülgette le egyszer belülről az őszi könnyezést.
János ott is megpillantotta.
– Hej, majszterné asszony! Mikor lesz már lisztté az én búzám? – kérdé fojtott gúnnyal az 

ablakoz lépve.
– Nem lesz az, csak derce34! – vágta vissza csintalan mosollyal a molnárné. – Vagy igaz, hisz 

te a zsákjaidat érted! Éppen mostan őrlik, a fele már megvan.
Ajkaiba harapott Gélyi János s zavartan hebegte:
– Hát a másik fele?
– Egy-két óra alatt az is meglesz, s mehetsz Isten hírével.
– Hanem addig legalább eressz be magadhoz a melegre. Otthon felejtettem a ködmönö-

met: fázom.
Klári megsajnálta, oly szomorú, panaszos hangon kéri. Aztán igazán hideg lehet ott künn… 

hiszen ő is fázik, reszket az ablaknál, mikor azt feleli:
– No, gyere be hát, ha szépen viseled magad…

34     derce: durva szemű liszt, amely szitáláskor különválik; a daránál finomabb, a lisztnél durvább szemű őrle-
mény
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Bement Gélyi János, és akár ki se menne többé soha. De takaros asszony, de mindene mó-
dos, járása, nézése, szava, mosolygása. Csak meg ne őrölnék hamar azt a búzát!

Gondolt valamit, s kiosont a molnárlegényhez. Rátalált a sötétben a füttyéről. A gádor-
hoz35 volt támaszkodva.

– Te Kocsipál Gyuri! Tied lesz a furulyám, ha megáll a malomkő, és meg nem mozdul 
reggelig.

– Hüm. De mikor annyi vizünk van!
– Mondd az asszonynak, hogy nem elegendő, hogy gyűjteni kell, s ereszd le a zsilipeket.
A pörgettyű36 meg a pitle37 zaja elnyelte fojtott hangját, de Kocsipál Gyuri mégis megér-

tette.
– Ühüm! Csakhogy akkor átcsap a gáton…
– Ne törődj te azzal, neked adom még a selyemvarratú dohányzacskómat is.
– Szurkálóval, acélostul?
– Mindenestül.
Mikor leeresztette a zsilipeket Gyuri, megállt, várakozott. Hátha figyelmessé teszi a mol-

nárnét a kerék megállítása, s kijön, megindíttatja.
Senki sem jött sokáig. Egyszerre a gyertyavilág elaludt bent a szobában. És a nagy némaság-

ban csak mintha messze, nagyon messze csikordult volna egy kulcs a zárban.
Gyuri vigyorogva húzta szét a nagy száját, kivicsorított apró fogai, amint bozontos fejét 

megrázta, úgy néztek ki, mintha valami fehér lepke vergődnék a fekete éjben.
…….
Nagyon meggyűlt a víz éjfél táján a malomgátnál, s amint a két sziklás hegyoldal között 

megtorlódott, megduzzadt, de mert nem áradhatott ki, zúgva csapkodta egy darabig a gátat, 
majd a partokat, hanem aztán meggondolta magát, s szép csendesen visszafordult.

A hold most bukkan ki, s végighúzza ezüstös fényes haját a bágyi patak tükrén.
A szél fölsivít bámulatában, felülről fúj, simogatni akarta a vizet – s íme, fölborzolta. 

A füzesek, a sás, a mogyorófabokrok reszketve hajtják le fejeiket s gúnyosan suttogják: Fölfelé 
folyik a bágyi patak!…

1881

35     gádor: pincelejárat
36     pörgettyű: pörgő lendkerék
37     pitle: a malom rázószerkezetének egy része
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Tímár Zsófi özvegysége Tímár Zsófi özvegysége   

Ezek a kedves kis portékák, ezek a szőke asszonyok olyan szelídek, olyan jók, mint a bárá-
nyok. Legalább ez a Tímár Zsófi, ez egészen olyan.

Mióta férjhez ment, csak a mosolyát láthatni. Azelőtt a boldog mosolyát, most a fájót.
A boldogságával nem volt terhére senkinek, a fájdalmával sincsen. Nem kérkedett, nem 

panaszkodik. Hanem az a fehér arca, az a mindig fehérebb arca, elbeszéli mindennap min-
denkinek, amit úgyis mindenki tud.

Itt hagyta a férje kegyetlenül, gonoszul. Pedig derék fiatalember volt, a legdolgosabb, leg-
ügyesebb ács a környéken; ki hitte volna, hogy megcsalja azt az áldott, kedves asszonyt, két 
hamis szem éjszakája hogy annyira megfeketíti a lelkét… s elmegy azzal a másik nővel a vi-
lágba elkárhozni.

Hírét sem hallotta, ki tudja, merre mentek; út pora, melyben nyomuk veszett, el nem be-
széli, szellő nem árulja el, hol vannak, suttogó lombok nem mondják meg értelmesen, pedig 
arról beszélnek.

Csak legalább egy szót mondott volna, mikor elment Bágyról, nem fájna úgy a szíve annak 
a szép, szőke asszonynak, akinek most az a neve, hogy „szalmaözvegy38”. Ha legalább megcsó-
kolta volna még egyszer, ha hidegen is, ha erőltetve is, és így szólt volna: „Engem te már nem 
látsz soha többé: mást szeretek, annak adom az életemet.”

Hanem lopva mentek el, össze voltak beszélve. Elment, és nem jött vissza. Pedig már egy 
éve, egészen egy éve.

Visszajön. Ó, bizonyosan visszajön. Péter nem rossz ember. A szíve mindig jó volt, nem 
lehet végképp elromolva; az a személy elvehette az eszét, bevehette magát a szívébe: hanem 
olyan az csak, mint a hamis festék, az idő kiszívja, meghalványítja; vissza fog ő térni.

Tímár Zsófi remélt, s mikor az olló varrás közben kiesett a kezéből, mindig felsóhajtott, 
ó, bárcsak a földbe szúródnék; mikor repülő szarkát látott az ablakból, mindig felsóhajtott, 
ó, bárcsak az ő kerítésükre ülne rá.

De az olló sem akart hazudni, a szarka madár sem…
Esténként a küszöbre ült ki, onnan el lehetett látni messze-messze a kígyózó országúton, 

egészen odáig, hol már a felhők lába lóg le.
A szép halovány arc fölé ernyőt csinált kis kezéből, és úgy bámult arra a nagy, titkos lapra, 

amelyről, mint egyes betűk bontakoznak ki furmányos szekerek, utazó vásárosok, vándorok 
s a jó Isten tudná elmondani: kik még.

A falubeliek sokszor mentek el mellette, köszöntek is neki, de észre nem vette.
– Zsófi az urát várja! – suttogták egymás közt, és még nevettek is hozzá.
Pedig mégis a szegény Zsófinak volt igaza. Az ő szíve többet tudott, többet sejtett, mint 

amennyit az egész világ bölcsessége megmondhatna.
Amint egy délelőtt a dohánypalántát öntözé nagy gonddal (ha megjön a gazda, legyen mit 

füstölnie a télen), ragyás öregasszony lépett be az udvarra: üzenetet hozott.
– A férjedtől jövök, Zsófi. Arra kér, bocsáss meg neki, megbánta, amit tett. Ott dolgozik 

a harmadik faluban, Gózonban: a bádogtornyot reparálják. Ő maga nem mert eljönni, félt, 
nagyon haragszol. Ha megbocsátasz neki, jöjj el hozzá, azt üzeni.

– Menjünk! – mondá a szelíd, szőke asszony.

38   szalmaözvegy: magára hagyott feleség, akinek házastársa hosszabb-rövidebb időre távol van
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A fekete kendőt leoldotta, s piros olajosat kötött fel az útra. Péter kedvenc színe, meg aztán 
illőbb is ehhez a szép naphoz.

Egy aranyozott keresztet kellett feltenni a torony tetején a gombra. A tekintetes asszony, 
a tiszttartóné ikreket szült, annak az örömére ajándékozta az eklézsiának.

– Ki vállalja a dolgot, fiúk? – kérdi az ácsmester, Rögi Mihály uram.
– Én! – mondá Péter. – Én megyek, majszter uram.
– Inkább talán Belindek Samu. Te már nehéz vagy egy kicsit.
– Sohasem éreztem magam könnyebbnek.
– Elhiszem. Megszabadultál a nyűgtől. Hát csakugyan elkergetted? Hm. Elég csinos vá-

szoncseléd volt. Igaz-e, Samu?
– Megutáltam benne magamat. De meg az igazat megvallva, ami egyszer karika, gurul az.
– Gurult a te kezedből is, ugye? Hallod-e, Samu, hehehe? Ejnye, kópé, kópé! No, most 

már csakugyan te teszed fel az aranygombot.
Péter megvető, nyugodt pillantást vetett Samura.
– Hagyja Samut, Rögi uram! Majd fölteszem én. Várok valakit valahonnan. Úgy dobog 

a szívem, ha vajon eljön-e? Már csak azért is felmegyek a toronyra, hogy egy pillantást vethes-
sek Bágy felé véges-végig az országúton.

– No, én azt se bánom. Eredj hát szaporán, a felső ablakból magam adom ki majd a ke-
resztet, ha már fent leszel.

Fent is volt Péter nemsokára; olyan ügyesen kúszott a deszkapárkányzatról, akár az evet.
– Ide most azt a keresztet! – kiáltá aláhajolva – hadd tegyem föl szaporán.
– Itt van, fiam.
Péter még följebb kapaszkodott, s mikor már egészen helyén volt, legelőször is odanézett 

a bágyi országútra.
Amott jön! Zsófi az! A vénasszony mellette ügető léptekkel, éppen most fordul be a faluba.
Szíve nagyot dobbant, majd összeszorítja valami, keze megreszket, szeme elhomályosul.
– Hohó, Péter! Föltetted-e már?
– Melyik gombra tegyem föl?
A vén ács elsápadt, a toronyablakban keresztet vetett magára, s szomorúan dünnyögé:
– Teheted már akármelyikre!
Nem volt ott több gomb egynél. Azt a szédülő ember láthatja csak kettőnek, háromnak. 

Tudta, mi következik.
Eszeveszetten rohant le a grádicsokon; tudta, mire leért, azalatt már Péter lent lesz… még 

messzebb lesz – a túlvilágon.
Egyszerre értek a torony alá férj, feleség. Csakhogy az egyik a magasból, halva.
Mégiscsak a fekete kendőt kellett volna elhozni ehhez a találkozáshoz!
Zsófi némán borult a holttest fölé, s csókokkal borította, s sokáig tartá átkarolva, görcsösen.
Mikor erőszakkal elszakították onnan, akkor is olyan szelíd, olyan nyugodt volt az a bána-

tos arc, mint egyébkor. Nem volt még sem szava, sem könnye.
Visszafordult, egy utolsó tekintetet vetett a halottra, s összeroskadt.
Majd felkelt, megragadta acélerővel az öregasszony vállát, s szilaj, dúlt arccal, tompa han-

gon kérdé:
– Minek hozott kend ide? Honnan fogom őt ezentúl várni?
S könnye csak most eredt meg, mint a kiengedett patak.

1881



181

MIKSZÁTH KÁLMÁN 

Szegény Gélyi János lovai Szegény Gélyi János lovai   

Előbb a Bokros aranyszőrű nyakát csinosítja ki bent az istállóban a gazda tengeri-haraszt 
pántlikával, majd a Tündér éjfekete sörényét fonja be, azután sorba a többiét.

Megérti a négy okos állat a parádét… a csörgőket is a kantárhoz kapcsolják… éppen mint 
tavaly ilyenkor, mikor a szép özvegy molnárnét, Vér Klárát hozták a házhoz, s olyan kevélyen 
hányják-vetik a nyakukat, mintha a vicispán hátaslova volna valamennyi…

De ha volnának bár magáé a nádorispányé, hogy aranyrácsból etetnék rózsa levelével, 
ezüstvályúból itatnák a gózoni szent kút vizével, mégsem lehetne olyan jó dolguk, mint a 
Gélyi János keze alatt.

Maga nevelése mind a négy, a szemei előtt nőttek fel ilyen gyönyörűségnek, ő gondozta, 
fésülte őket éber szeretettel, megmosta a zabot, de meg is rostálta, mielőtt od’adta volna, 
kiszedte a szénából, sarjúból, ami nem jó ízű, takargatta őket télen meleg pokróccal, nyáron 
megúsztatta, kiscsikó-korukban meg is csókolgatta.

Most már nem csókolja, mióta menyecske került a házhoz, mégpedig az a bizonyos, a régi 
szerető, mert másé volt már egyszer, kétszer lett édessé…

Most már nem csókolja, de azért él-hal értük most is, és nem adná négy lovát tizenhat 
csoltói, bodoki ménesért.

Pedig ha van valami nagy dolog a világon, mind morzsa csak a Csoltó, Bodok dicsőségé-
hez mérve. Kilenc vármegyében tudják, ötvenkettőben mesélik a lovak szép növését, vékony 
lábaikat, módos csípőiket, gyönyörű nyakukat.

Ahol egy nagy úr van, Csoltóra, Bodokra jön négyest válogatni a parasztoktól, és bizony 
megesik ilyenkor… legalább az öreg Csillom Pál megmondta egykor a belédi grófnak, mi-
kor nősült, hogy de bizony abból a házasságból semmi sem lesz tavaszig, mert az én kis-
csikóm még fiatal, és a Péri Jánoséra is korán volna a hám; egyebütt a világon pedig nincs 
ilyen ló.

…Bezzeg van már most, elleste a tudományukat Gélyi János, s olyanná nevelte ezt a négy 
csikót, hogy mikor végigröpülnek Csoltón, Bodokon, kiszalad a falu a csodájára, s elsápadnak 
az emberek az irigységtől.

…Ahogy befonta a sörényüket, felrakta rájuk a szerszámot. Úgy be volt csomózva az egyik 
hámistráng, hogy alig bírta kioldani. A négy tüzes csődör nyugtalanul rakosgatta szép, karcsú 
lábait, s csapkodott a farkával ide-oda.

Az istálló ajtaja ki volt nyitva, s szép pirospozsgás menyecske jelent meg benne – de nem 
vette észre Gélyi Jánost: a Ráró nyaka és a szénatartó eltakarta.

János se vette észre az asszonyt, de nemsokára hallotta suttogó hangját odakünn… szagga-
tott szavakat, amelyeknek értelme is alig volt, mire hozzá értek.

Vajon kivel beszélget?
„Mondja meg neki, a lagziba én is elmegyek, de aztán… nem tudom még, mi lesz…”
Ez a Klári szava volt, tisztán hallotta. Aztán egy cserepes, nyöszörgő, köhécseléstől kísért 

hang felelt, ki tudja, mit, nem lehetett megérteni. Hanem a Klári suttogását ismét megértette.
„Két mályvarózsa lesz a mellemen, legyen ott… legyen a kenderáztatóknál.”
János kiejtette kezéből a Ráró kantárját, nagyot csördült a dobogón a sok karika meg a 

zabla, de nem hallotta… nem azt hallgatta.
„Ha a piros rózsát ejtem ki a kezemből az útra, akkor maradjon, ha a fehéret, akkor jöjjön.”
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Gélyi János alig bírta felszerszámozni a negyedik lovat, elszorult a szíve, megzsibbadt 
a keze, mindent visszájárul tett. Sötét sejtelem nehezedett a szívére. Hallotta ő már valaha ezt 
a szelíd hangot ilyennek!

Eh, bolondság! A szavak is megijesszék? Aminek teste nincs, annak az árnyékát lássa? Fe-
kete gyanúnak fehér ágyat bontson?

Nyugodtan vezette ki a felszerszámozott lovakat megitatni. Klári éppen akkor kísért ki 
a kapun egy töpörödött öregasszonyt.

– Ki volt az az ördögök nagyanyja? – kérdé a fiatal gazda féltréfásan.
– Vőnekiné, a templomsorról.
– Mit keres nálad az a boszorkány?
– Egy kis élesztőt kért szegény.
– Hüm! Hát kenyeret dagaszt őkigyelme?… No de most már siess felkészülni, Klári! 

Mindjárt indulunk.
A könnyű szekér már ki volt húzva a színből, s megkenve állt az udvaron, egy perc alatt be 

volt fogva. Felültek.
János meglegyintette az ostort a négy tüzes állat fölött, s azok prüszkölve, ziháló orrlyuk-

kal, aprózó táncban indultak ki az udvarból.
Végigtekintett rajtuk, s amint elnézte azt a négy formás főt, mely hol a szügybe vágódik, 

hol fölhajlik nagy kényesen, a rézkarikák a szerszámon, amint csillognak, tündökölnek, a cif-
ra sallang hogy körülröpködi nyúlánk derekukat, és az acélpatkó, amint meg akarja lábuk 
alatt gyújtani az anyaföldet, szíve megdagad örömében.

De jó is, hogy oda nem adta a négy lovat senkinek, pedig hányszor kérték. Csak nemrég 
is négyezer forintot rakott össze Bodok, Csoltó, hogy megvegyék, és agyonüssék a határon.

Hadd vesszen magva a különb fajnak!
De a lovakról egyszerre leesett a tekintete a felesége szép piros arcára, hófehér keblére, hó-

fehér keblén a két mályvarózsára, pirosra, fehérre.
Megmondta… így mondta.
Kieresztette az ostort Gélyi János, röpült a négy ló, ágaskodott a gyeplős és az ostorhegyes, 

a szépasszony rózsás tenyeréből ernyőt csinált hamis szemeinek, merengve nézte a vidéket, 
s ő is röpült.

– Nem is hittem, János, hogy elviszel, tudom, hogy nem szívesen teszed… mert még 
a rossz nyelvek nem teltek be velem, aztán meg…

Megvárta Vér Klári, hogy az ura szóljon, kérdezzen, de az is a vidéket bámulta, a szaladó ré-
teket, a közeledő kenderáztatókat, melyek úgy csillogtak zöldes vizükkel, mint valami gúnyos 
szemek, s messzebb a hegyszakadékokat, ezeket az öblös, nyitott koporsókat.

– Aztán meg azt gondoltam, hogy mivel a holnapi vásárra készültél, a Csillomék lakodal-
máról egyenesen oda indulsz.

Még erre sem felelt Gélyi János. Csak hadd jöjjön még közelebb az az asszony a töviseivel.
– Ej, beh kényes lett kend! Beszélni is restell. Hogy lesz hát, hadd hallom? Itthagysz-e 

azalatt, vagy magaddal viszel?
– Otthagylak – mondá kelletlenül. – Úgyis három napig tart a lagzi.
A kenderáztatóhoz értek. A dűlőúton ott mendegélt Csipke Sándor a tulipántos szűrében, 

az ünneplő kalapjával, s úgy tett, mintha csak véletlenül fordulna meg a kocsirobogásra – pe-
dig azt még a föld is megérzi, ha a Gélyi János négy híres lova jön.
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De mit most a lovak!… A felesége arcát fürkészi. Ni, hogy csillog a szeme, ni, hogy odané-
zett a nyalka legényre, epedőn, lopva, hosszan vetette rá édes tekintetét.

…S jaj, kiesett kezéből, nincs többé mellén a fehér mályvarózsa.
Ereszté a gyeplőt ellankadó keze mindig jobban, jobban… mint a siető szél, ha felhőket 

vinne, vágtatnak szilajon Gélyi paripái; nem is paripák már, a szörnyű sebesség összegyúrja 
őket egy fekete szárnnyá, amely röpül… röpül… Nem is szárny az, de tán a megvadult halál!

– Irgalom, segítség! Ó, tartsd azt a gyeplőt! – sikolt fel Vér Klári. – Itt a hegyszakadék, jaj, 
ott is egy örvény!…

– Verjen meg az isten; de meg is fog verni!
– Ó, tartsd azt a gyeplőt, édes uram, férjem!
Tartotta is, de csak míg kioldta rajta a bogot. Csettentett a szájával, s egy lóriasztó szisz-

szentést hallatott:
– Gyí, Tündér! Ráró!
Aztán odahajította két kibontott gyeplőszárát a Bokros és Villám nyaka közé…

1881
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Hova lett Gál Magda?   

Van is mit dicsekedniök a bodokiaknak a savanyúvizükkel! Ha megszoktuk az édes vizet, 
hát isszuk az édes vizet, és nem vágyakozunk a savanyúra. Víz, víz! Hiába állították oda a ha-
tárőrző Szent Vendelint39 a csevice40 háta mögé, több galibájuk volt már vele, mint amennyi 
gyönyörűségük.

Igaz, hogy jó erős víz, a verebet, fecskét, ha nem magasan röpül fölötte, megkábítja, meg-
fojtja, úgy, hogy az halva bukdácsol bele a levegőbe. Sok apró madárnak lett a temetője. 
Mert minek jár alant, aki magasba termett.

Az se utolsó dolog, hogy mikor csépelni mentek erre nagy rajokban a brezinai tótok, 
az egyik, aki megszomjazott közülök, széles kalapjával merített belőle, s úgy ivott egy nagy 
kortyot.

– Emberek! – mondá hüledezve. – Bor, vesszek meg, ha ez nem bor.
Megízlelték egymás után. Persze hogy bor, csakhogy nagyon meg van keresztelve.
Mohón nekiestek erre, s abban a tudatban, hogy csakugyan borban dúskálnak, becsíptek 

a tótok, s olyan táncolást, dalolást vittek végbe a kút körül, hogy egész Bodok összeszaladt 
a csodájára.

Hanem aztán volt emiatt a kút miatt „hiba” is. Mikor azt a határigazítási pört vitték a ma-
jornokiak ellenük, s megnyerték a felső réteket, úgyhogy immár a kút is az ő határukba esett, 
a prókátor41 felszámította az eddigi haszonélvezetbe a savanyúvizet is, melynek használata 
huszonhét esztendő óta naponta egy váltó forintnyi hasznot eszközölt minden bodoki ember 
egészségi állapotában, minélfogva most ezen kártétel egy kerek summában lészen visszatérí-
tendő a majornokiaknak.

No, ha ezt így ítéli meg a tekintetes vármegye, nemcsak az egész határ úszik utána a kút-
nak, de a hajszálaik sem az övék többé.

A rétet már nem sajnálták, a Szent Vendelinen is segítettek, rávésetve, hogy: „Ezen Szent 
Bodok helység költségén emeltetvén, ámbátor most kápolnástól, mindenestől a majornoki 
határban vagyon, mindazonáltal a bodoki határra ügyel fel”, de bezzeg a kút, vagyis az újon-
nan támasztott követelés miatt nagy rémület volt a faluban.

Nem is tudom, mi lett volna a vége, ha észre nem térnek, s nem fogadnak ők is egy ügyvé-
det, aki megint visszaperelte a régi határt.

De ha elmúlt a veszedelem ez úton, volt még az ördögnek is erre egy gyalogösvénye.
Mert tisztesség minden pártának, ha fényes, de hiába hímeznénk-hámoznánk, ami úgy 

van, úgy van, a bodoki lányból sose lehet egyéb, mint legfeljebb bodoki menyecske. Más 
faluból való legény ide ugyan nem téved kérőbe, de még bodoki ember is, ha szerét teheti, 
idegen helységből hoz magának asszonyt.

Olyan vékony itt a fehérnép erkölcse, mint a suhogó nád, koronája hajló, töve mocsárba 
vész. S ennek is csak, váltig bizonyítom, az a kút az oka.

Színes korsóikkal odajárnak a lányok, arra várják őket a legények. Az a savanyú kút az oka 
sok édes találkozásnak, sok keserű megbánásnak.

39    Szent Vendel: a pásztorok védőszentje
40    csevice: savanyúvizes forrás, kút
41    prókátor: ügyvéd, átvitt értelemben: közbenjáró személy, aki képvisel és előmozdít egy ügyet
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Cifrán kiöltözve, ropogós szoknyában, begyesen, kacéran, nyíllal a szemükben úgy húzód-
nak át, mint a pávák. Az ördögé már az, aki ezt az utat egy-két évig járja.

Ott van, hogy ne is említsem Vér Klárát, Péri Juditot, elég abból a szelíd Gál Magda esete. 
Mert nem úgy volt ám az, ahogy Gálné, az édesanyja hiszi meg beszéli… Az ilyen öregasz-
szonynak már létra van a szívétől az eszéhez!

Amilyen pirulós, szégyenlős, hisz gyerek még a Magda, bizony csoda esett, hogy úgy egy-
szerre rákapott a kúthoz való járásra.

Akkor volt az, amikor azok a lókupecek tanyáztak a faluban, s itták az áldomásokat a kocs-
mában. A leghetykébb köztük valami Sás Gyuri, ki-kikacsingatott, kijött az ajtó elé is, né-
melykor pedig útban találta a kis Magdát.

Csinos fiatalember volt. Minden esztendőben megfordult itt egyszer, s a legjobb lovakat 
veszi össze. Néha tíz darabot, máskor nyolcvanat is. S erről lehetett megtudni, csinálnak-e 
vagy se háborút az idén a királyok?

Özvegy Télné mondja, hogy nagyon szemügyre vette azt az éretlen gyereket, a Gál Mag-
dát… Tegnapelőtt este szóbeszédbe álltak, tegnap már meg is csipkedte. Igaz, hogy Magda 
ráütött a kezére, de ma már összecsókolta – s az igaz, hogy rá sem ütött a szájára.

No de a Télné szava nem jár komolynak, kivált a Magdára nézve, mert nem olyan nevelés, 
sem nem olyan fajta… anyja is becsületes asszony annak, s pórázon tartja.

Hanem hogy annyi savanyúvíz fogy egy idő óta a háznál, az mégiscsak gyanús volt egy ki-
csit. Azon a bizonyos napon is háromszor volt Magda a kútnál. Nem volt odahaza maradása, 
nyugta, ami a kezeügyén megfordult, mind visszájárul volt megtéve.

Gálné asszonyom csak úgy szikrázott a haragtól.
– Már megint azt a korsót nyaggatod? Hova szaladsz már megint? Micsoda dolgod van 

neked örökösen annál a kútnál? Azt szeretném én tudni, hé?
Lángba borult a kis Magda fehér arca. Egy szót sem tudott volna kiejteni a világért.
– Veted le mindjárt azt az ünneplő ködmönt! Ejnye, te, erdei gyík, hogy mered azt a se-

lyemkendőt a nyakadba venni? Hát hétköznapra való az tisztességes emberek gyerekinek? 
Hányd le, de mindjárt! Nem vettem én azt sem az alsó végnek, sem a felső végnek. Hanem 
vettem az Úr házába, vasárnapra. Az Úrnak teljék az ő szent kedve abban a selyemkendő-
ben…

Magda elpityeredett, s félénken, reszketve hányta le magáról a ruhákat.
– Most pedig takarodj a szemem elől… Hanem azt mondom, össze ne törd azt az újdo-

natúj fehér korsót… Uram, én Istenem, ez már harmadik korsó húsvét óta… Mert ha te azt 
a korsót összetöröd, vissza ne kerülj ide többé! De vissza ne jöjj, mert amilyen igaz, hogy én 
vagyok az özvegy Gálné, olyan igaz, hogy összetöröm a csontjaidat! Hallod-e, hej, vesd le még 
azt a csizmát is!

Hosszú, fekete hajából a selyempántlikát kifonta, a szép kis csizmát is levetette. Úgy, me-
zítláb ment el, mint a zsellérlányok. Gondolkozott, hogy tán el se menjen, de azért mégiscsak 
elindult. Önkéntelen vitte ahhoz az átkozott kúthoz a lába, jobb, ha mondom: szíve.

Alkonyodni kezdett. Csuri Jóska, a bakter, éppen ott guggolt a falu végén a haranglábnál, 
csak azt várta már, míg a tiszteletes uram tehenei beérnek a csordával, mert ezeknek a megér-
kezésüktől függ vala az estének pontosan való elharangozása Bodokon.

– Hova igyekszel, kis Magda?
– Vízért, Jóska bácsi! Hogy van kigyelmed?
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– Köszönöm, húgocskám. Hát csak úgy, hogy sehogy se legyek, még sohasem voltam.  
Az a legnagyobb bajom, hogy elvesztettem a pátrónusaimat, ezeket a lókupeceket.

– Elmennek? – rebegé Magda akadozva. Pedig érezte ő azt, hogy elmennek.
– Amott indulnak, ni… Csak azt az egyet neheztelem tőlük, hogy az én lovamat nem 

vették meg… pedig olcsón adtam volna.
– Miféle lovát? – kérdé Magda, de már tűkön állott.
– Hát az enyimet, Magdácska… A Szent Mihály-lovát, hehehe. Azt kínáltam nekik, hi-

hihi!
– Maga mindig bolondozik, Jóska bácsi! – kiáltá oda a lány, s a legrövidebb kerülő úton, 

a Csillomék szérűskertjén át, futott ki a rétre a „savanyú kút”-hoz.
Mikor odaért, egy lélek sem volt ott. Kivette a szép fehér korsót a tarisznyából, a tarisznya-

madzagot odakötötte a korsó fülére, megcsörögtette előbb gyerekes kedvteléssel, aztán, mint 
szokás, nagy óvatossággal lebocsátotta.

Bugyborékolt a víz, míg megtelt a korsó, de ő bizony észre sem vette, hogy megtelt, szeme 
folytonosan az országúton volt; már azóta ide kellett volna érniök a kupeceknek!

Vajon megösmeri-e Sás Gyuri az útról? Jaj, ha megösmeri! De jaj, ha meg nem ösmeri!
Bizony megösmerte. Nem azért volt olyan kerek, hamis szeme, hogy ezer lány közül is, 

messziről ne lássa meg ezt az egyet.
Az utolsó kocsin jött, megállította rögtön, s a kúthoz sietett. Éppen jókor jött arra, hogy 

feladja Magda vállára a korsós tarisznyát. Szegény Gál Magdának reszketett a keze, sehogy 
sem bírta megkötni a mellén a tarisznyakantárokat. Nem is voltak jól fölszedve a hóna alatt.

Sás Gyuri odanyúlt, megigazította. S ha már olyan közel járt a keze, egyúttal átnyalábolta 
azt a gyönyörű derekát. Vétek is lett volna elmulasztani.

– Jaj, össze ne törje a korsómat, vigyázzon! Mert akár haza se menjek soha többé!
– Azt szeretném én csak. Bár soha nem mennél. Ne is menj, azt mondom. Gyere velem, 

Magda!…
– Ne beszéljen bolondokat… mert mindjárt itt hagyom!
– Magammal viszlek, ha akarod. Megbecsüllek, szeretni foglak. A szelet sem engedem rád 

fújni, s még a helyet is megfújom, ahova ültetlek.
A szenvedély hangja, mintha viharos szél volna, a Gál Magda arcát vérvörösre marta.
– Nem… Ne beszéljen így. Ne is szomorítson… Magának már felesége van. Mondták 

a többiek…
– Esküszöm, csak téged szeretlek… soha senkit még így. Elviszlek… olyan helyre viszlek, 

hol senki sem tudja. Ott élünk mi ketten.
– Ne kísértsen engem! Istenem, ne hagyj el!
– Láttam, te is szeretsz, hiába tagadnád. Gyere no, ne reszkess, ülj fel szaporán a kocsira, 

senki sem látja meg.
De nini… Micsoda bosszúság ilyenkor! Itt jön rájok szemben a tehéncsorda. A Gálék 

Riskájának nyakán megszólalt édesen, ismerősen a kolomp. Éppen arra, őmellettük ment 
el a Riska, s nagy szelíd szemeivel olyan csodálatosan nézett Magdára, még ráncos nyakát is 
megcsóválta hozzá.

– Ni, a Riska! Riska! Hazahí engem a mi Riskánk!
S a lány erőszakosan kiszakítva kezét, futott a Riska után hazafelé.
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Hanem, amint vagy száz lépés után odaért a legszélső csűrhöz, túl a veszedelmen, meg nem 
állhatta, hogy vissza ne tekintsen a szegény Gyurira még egyszer… utoljára egyszer.

És amint hirtelen megfordult – Istenem, Istenem! – odaütötte a csűrből kiálló gerendához 
a korsót. Jaj, talán el is tört?

Még észre sem vette, csak a Gyurit nézte, csak a Gyurit látta, liliom két arcán a csók-
ját érezte. Egyebet nem érzett, pedig a víz keresztülbuggyant a tarisznyán, átszivárgott az 
ing vállon, végigcsurgott a szoknyácskáin. A vékony gyolcsvászon odatapadt szép derekához, 
s annak az igazi formáját, színét mutogatta…

…Gyuri még mindig ott állt mélázón a kútnál és integetett neki, hogy jöjjön vissza.
– Ejnye, adta, adta… összetörted, fiam, a korsót – szólalt meg egyszerre a háta mögött 

Csuri bácsi. – No 'iszen majd ad neked az anyád otthon!
A derék férfiú éppen most végezte el a harangozást, s amint látta, hogy Magda ijedten 

kapott a hátához, s egészen elhalványodik, megesett a szíve rajta.
– No, semmit se félj! Én előre megyek, és kiengesztelem az anyádat, mert ösmerem, hogy 

nagy sárkány őkigyelme. Maradj el egy kicsit.
Magda megállt, odatámaszkodott ahhoz a kiálló, hegyes gerendához, melyen a korsót ösz-

szetörte, s mereven, fátyolos szemekkel bámult, talán a semmibe, talán a csevicekút felé.
Az esti szürkület lassanként leereszkedett a házakra és füvekre. Azok legelőbb odaengedték 

neki a színüket, aztán az alakjukat.
Lehet, nem is látta Magda, amint az az ember a kút felől egyre közelebb-közelebb jön 

feléje. Lehet, ha észreveszi, nem is várta volna be ott, de az se lehetetlen, hogy éppen csak őt 
nézte, őt várta.

A szürkület azonban mindig barnább lett. Magdát is eltakarta, beburkolta. És nem oszlott 
el soha többé róla. Fedi most is. Eltűnt nyomtalanul, híre-hamva sincsen. Senki sem látta, 
senki sem beszélt vele többé…

Szegény édesanyja évek óta siratja, s epeszti magát álmatlan éjszakákon: hogy ő volt az oka, 
tudhatta volna, az a szelíd, ártatlan gyermek mennyire szívére veszi a fenyegetését. Egy hit-
vány korsó miatt nem mert hazajönni, világnak bujdosik. Ki hallott már ilyet valaha? Hej, az 
a korsó, az a korsó!

Az emberek nem szomorítják el még jobban, nem ellenkeznek vele.
Pedig meglehet, hogy nem is csupán a korsó tört el… és nem is az volt a gyenge.
…No, csak kár azzal a kúttal dicsekedni a bodokiaknak. Jobb volna bizony, ha behánynák, 

betaposnák földdel… Hogy alant röpültek, sok apró madárnak lett a temetője… temetőnél 
rosszabb sok bodoki lánynak.

1882
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TOMPA MIHÁLY TOMPA MIHÁLY 
(1817–1868)

 A gólyához A gólyához 

  Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet.

Házamról jobb ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbesést ne hallanál alól
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy – volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk …!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél és sirván, megyen
Uj hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.
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Beszéld el, ah…! hogy… gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik…
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiu elad…
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten,
Megútálni is kénytelen legyen!

1850

 A madár, fiaihoz A madár, fiaihoz 

  Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanitottalak?!
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő
A vig ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldult berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek …
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirúl;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld ujra felvirúl.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesitvén:
Fiaim, csak énekeljetek!
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A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyü szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Ugy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve…?
– Fiaim, csak énekeljetek!

1852

 Népdal 

  Piros rózsát szakasztottam,
Szép szeretőt választottam,
Piros rózsám hamar elhervadott,
Szép szeretőm jaj elhagyott!

Csalfa leány Isten veled!
Megvetetted szerelmemet;
Sárga levél esik le a fárúl,
Az én orcám sárgúl, sárgúl.

Akárhol lesz bujdosásom,
Mindenütt csak képed látom;
Édes mosolygású csalfa képed
Mint az árnyék úgy kisérget.

Majd ha én a sírba szállok:
Szakassz arról egy virágot,
S ha kebledhez szúrod, – gondolj reám
Édes leány, csalfa leány!

1841
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GÁRDONYI GÉZA GÁRDONYI GÉZA 
(1863–1922)

Az én falum Az én falum   
[részletek]

A tűz

Szeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem és jóleső melegség. Aki a tüzet nézi, annak a lelke 
megcsöndesül; valami édes félálom szállja meg – édes félálom: nyugodalom.

A tűzben történetek vannak. Mesehangú és mesének illő színes történetek, amiknek se 
eleje, se vége nincsen, hanem minden rend nélkül egybefolyik egyik a másikkal. Az ember 
nem tudja, valóban megtörténtek-e, vagy csak álmodja őket.

De ilyenkor mindegy is az. A lángok játszanak a tűzben. A gondolatok játszanak az ember 
elméjében. Rend nélkül való színes gondolatok – mint ahogy a lángocskák is rend nélkül 
jelennek meg és tűnnek el. A tűz eleinte rostogva ég, aztán halk mormogással, sziszergéssel, 
susogással, végül vörösen izzó parázs az egész, kezdetben tündöklő aranykupac, később tün-
döklő vörösréz. A tűz ilyenkor végtelen mélynek látszik. Az apró lángok föllebbennek a sem-
miből; táncolnak a parázs fölött; és megint eltűnnek a semmibe, mintha egy láthatatlan kéz 
söpörné le őket a parázsról.

A hosszú téli estéken elüldögélek néha a nyitott ajtajú kályha előtt. Nem valami drága 
kályha, csak afféle cserépalkotmány, amilyen a falusi tanítóknál szokott lenni. De nekem 
mégis jó és eléggé szép is. Mikor már túl vagyok a dolgaimon, odavonom a karosszékemet 
a tűz elé. Csak szalmából van ez a karosszék, de nekem jó ez és szép is.

Kívül, a havas faluban csönd van és csönd van idebent is. A téli estnek álommal áthatott 
csöndessége ez. A kályha száján félig nyílt legyező alakjában áramlik ki a vörös fényesség 
s a tűznek meleg lehelete.

A macskám is itt van a lábamnál. Úgy szereti a tüzet, mint én. Összeguborodva fekszik 
a padlón, a lábaim előtt, s mindig úgy tesz, mintha aludnék. Pedig sohasem alszik. Csak 
hunyorog. Néha fon. Ez az ő éneke. Mikor így fonva rám-rámnéz, nekem énekel. Mikor a 
tűzbe merengve dorombol, akkor a maga kedvére fon. Egyhangú, de mégis kedves melódia az 
ő dorombolása, a megelégedésnek, s maga jólérzésének melódiája. A tücsök cirpelése is csak 
egy hangnak a folytonos ismétlése. A béka sem ümmög több hangot egynél, de az az egy hang 
a boldogság hangja; – soha nem unalmas és nem fárasztó, mint az emberi hangversenyek.

Így tudom én mindig hallgatni ennek a szelíd kis házi tigrisnek a fonását. Milyen boldog 
és elégedett tud ez lenni egy kis kályhatűztől. Épp úgy gyönyörködik az aranyló parázsban, 
mint én, és ilyenkor bizonyára neki is mindenféle gondolatok meg történetek délibábjátéka 
vonul át az elméjén. Az ő történetei bizonyosan vadásztörténetek. A tavaszra meg a nyárra is 
gondolhat olykor. A tavaszra, mikor a verőfényben elnyújtózkodva melengeti az ő rozsdaszínű 
selymes bundácskáját, miközben mind a négy fehér lábát elnyújtja és jóízűeket álmodik.  
De a virágokat is szereti. A nyáron sokszor láttam, milyen kedvvel lépked a violák meg a re-
zedák között, és hogyan szaglálja meg-megállva hol az egyiket, hol a másikat, s ilyenkor félig 
lehunyja a szemeit. Így élvezik a virág illatát a leányok is.
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De most nincs virág és nincsen napsugár. A kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet 
a nyárra. Azonban nekünk ez is elég. A boldogság békéje van a szívünkben.

Mi a boldogság?
Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember nem gondol a holnapra, csak bámulja a para-

zsat félálmos nyugovással, s lelke úgy leng a múltak fölött, mint a tó fölött a madár.
Ahogy így a kályha langyos melegáramlatában üldögélve nézem az örökszép parazsat, arra 

gondolok, hogy miért nincs itt még egy karosszék és miért nem ül abban még egy valaki, 
akinek a kezére rátehetném szelíden és gyöngéden a kezemet és aki a fejét a vállamra hajtaná.

A csöndnek szárnyatlan óráiban megjelenik néha előttem ez a gondolat és tündérorcával 
mosolyog reám. De én szomorúan nézem őt vissza.

Mert az egyedülvalóság nem is nézhet másképpen, mint szomorúan. Az egyedülvalóságnak 
hosszú az árnyéka. Az egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha az 
életben találkozni azzal, akivel álmainkban mindig találkozunk.

Ez az árnyék engemet se hagy el. De hogy is gondolhassam, hogy van a világon valaki, aki 
reám vár és ide mellém, ebbe a szegény kis szobába belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, 
az már rám nézett volna és nyújtotta volna nekem a kezét. Azt mondta volna:

– A szobád nem szegény, mert te is benne vagy; és nem kicsiny, mert én elférek a szíved-
ben is.

A parázsra hamu kezd borulni. Homály homályra száll a szobában. Úgy érzem, mintha 
én is elmúlóban volnék: így, amint ülök belemulandó árnyék az árnyékba; puszta értéktelen 
árnyék, amit a tűz véletlen vak okból jelenített meg, s amely épp úgy véletlen vak okból enyé-
szik és múlik bele a sötétségbe.

Roráté1

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig 
áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé.

Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. 
Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól 
megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályha-
zugba. A kályha előtt Istenes Imre térdel. Teleképpel fújja a tüzet. A tűz pirosló fényt áraszt 
az arcára.

– Ég már – mondja, becsukva a kályhaajtót.
Ég; de még nincs meleg. A kályha úgy mormol, mint a fonó-macska.
A kisködmenek, nagycsizmák türelmesen állanak a kályha körül és hallgatva hallgatják 

a mormolást.
– Ki hoz ma gyertyát? – kérdi egy halk és vékonyka hang a sötétben.
– Gál Józsi – felel egy másik.
– De soká jön!
Nem jön soká. A pitvarban mankókoppanások. Ő az.

1     rorate vagy roráté: az a hajnali mise, amit advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap még 
napfelkelte előtt, reggel 6 órakor tartanak
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– Hoztál? – kérdi egyszerre három hang is a sötétben.
– Hoztam – feleli az érkezett hangja –, kinél van masina?
Masina minden gyereknél van télen-nyáron. Az egyujjnyi kis gyertyamaradék meggyújtó-

dik és a kályha vállára tevődik.
Az iskolát gyönge világosság árasztja el.
Az előbbi sötétség helyén látszik most a vén zöldmázas kályha, körülötte a piros képű, kis-

ködmenes, nagycsizmás gyerekek, akiknek árnyéka óriásokként mozog a falakon. A sarokban 
a számolótábla mintha még aludna. A földgömb mint valami görögdinnye áll az asztalon.

A gyerekek rá-rátapogatnak a kályhára.
– Már melegszik!
Egy vizes fadarab fölsziszereg a parázson, aztán a kályha buzgó mormolással dolgozik to-

vább.
Futva jön most egy tatársüvegű kisgyerek.
– Új tollam van! – kiáltja még a küszöbön.
A Gönczöl gyerek az. Lecsapja a süvegét a padra, és a tarisznya mélyéből egy fényes tol-

lacskát kapar elő.
A toll csakugyan új. Valamennyi gyerek mind összedugja fölötte a fejét. A toll úgy csillog 

a Marci tenyerében, mintha arany volna. Csodás szép. Rézkezet ábrázol. A rézkéz hosszúkás 
éket tart.

– Nézd meg, jó-e? – mondja Istenesnek.
Istenes Imre műértő komolysággal veszi kezébe a tollat. Hozzáérinti a gyertya mellett 

a körméhez és kijelenti:
– Jó.
Marcinak már akkor a markában van a tollszár is. Beilleszti a tollat és szétteríti az irkáját. 

A tollpróba általános érdeklődés mellett történik meg. A cigány Laci tartja hozzá a gyertyát, 
a szöszke Burucz Bandi meg a madzagra kötött kalamárist.2 Egy malac – amit a Marci gyor-
san felnyal –, aztán az írás egy takaros G betűvel megkezdődik.

De íme, beharangoznak. Burucz Bandi egyszerre bedugja a tintásüveget. Rendre sorakoz-
nak, s megindulnak a templomba.

A templom tele van már subával meg kacabájjal.3 A padokon fekete báránybőrsüvegek meg 
testes Rózsás-kertek és Lelkifegyvertárak fekszenek. Az oltáron minden gyertya ég, s a viasz-
illat belévegyül a be-beáramló téli levegő ködös ízébe. Imitt-amott bele-beleköhög az ájtatos 
csöndbe egy-egy öregasszony, vagy vékonyabb köhögéssel egy-egy iskolásgyerek.

Ím azonban ott áll már a nagy miséskönyvvel a piros inges ministránsgyerek a sekrestye-
ajtóban. Vissza-visszapillant, hogy indul-e már a plébános úr? Egyszercsak megrántja a csen-
getyűt és előrelépked nagy méltóságosan a könyvvel a pap előtt.

Az orgona mély búgással ered szólásnak. Hangjától remeg a fal is. A pap violaszínű mi-
seruhában áll az oltár előtt. Leteszi a kelyhet, aztán lemegy az első lépcsőre, hogy elmondja 
a gyerekekkel Dávid királynak azt a zsoltárát, amelyben az az oltárhoz visszatér.

Akkor meglágyul az orgona hangja. A sok száz esztendős adventi ének megzendül a temp-
lomban:

2    kalamáris: tintatartó
3    kacabáj: hímzett, ujjatlan, rövid női bekecs
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Oh fényességes szép hajnal! –
Kit így köszöntött az angyal:
Üdvözlégy teljes malaszttal!

Végigreszket idegeimen az a mennyi szent érzés, amely gyermekkoromban áthatott, mikor 
az első hajnali misén ezt az éneket hallottam. De micsoda nyomorult szerszám a toll és micso-
da erőtlen erő az emlékezet, hogy egy éneket se lehet vele leírni. A hangokra nincs szavunk, 
mert az ének hangjai egy alaktalan álomvilágból valók. A szöveget, amely egy angyal földi 
látogatásáról szól, az ének a képzeletnek egy olyan birodalmába emeli, amelybe csak a szívnek 
szárnyazott sejtelmeivel juthat el az ember.

A második ének szintén ősrégi magyar ének. Megvan a Náray-féle énekeskönyvben4 is, 
amit még a Rákóczi-kor előtt nyomtattak. De nem tudjuk ezt mink, és nem törődnek ezzel 
a gyermekeink. Éneklik és elringatóznak magasztos szépségű képeiken:

Oh nemes ékes liliom,
Szép és gyönyörű rózsa, Mária!
Ki szent malaszttal,
Mint gyöngy-harmattal
Neveltettél óh Mária!

Ezt az éneket nem csinálhatta latin nyelven beszélő klastromi barát. Ezt magyar poéta csi-
nálta, aki a nazaréti istenszerette szüzet a maga képzeletében olyanná formálta, mint amilyen 
leányok a Tisza-Duna partján teremnek: rózsák, liliomok.

Varga Ádám kinyújtott nyakkal fújja mellettem az énekét. A gyerekek is odalenn buz-
gón énekelnek. A szentek a falon komoly figyelemmel hallgatnak. Bibliai áhítat van az egész 
templomban.

Mert hát szép is volt az, mikor az Úr elküldötte az ő követét a fényes magasságból a nazaréti 
szegény zsidólányhoz, akinek a neve Mária vala, szép és gyönyörű rózsa, Mária.

A hópehely

A föld az éjjel csonttá fagyott. A nap is mintha fázott volna, nem mert kibújni a felhők közül. 
Csak egy tányérforma világos foltról látszott, hogy merre jár.

Reggel nyolc óra felé mintha egy fehér tollpihécske szállt volna el az ablakom előtt. Aztán 
egy második, harmadik fehér pehely. Aztán bő omlásnak indult nagy kavargó pelyhekben 
a szürke felhők terhe: az első hó.

Az ablaknál álltam és pipáztam. A kis kapu megkattant. A folyosón a gyerekcsizmák sűrűn 
kopogtak.

– Esik a hó! – kiáltozták egymásnak odakünn –, kiszakadt a Jézuska dunnája!
A Barcza gyerek ki is nyújtotta a kezét, és elfogott egy pelyhet. Be akarta hozni a markában 

az iskolába.

4   Náray-féle énekeskönyv: katolikus énekeskönyv, a XVII. század végén keletkezett
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Hanem itt, hogy engem meglátták, elcsöndesültek. Szótlanul ültek a helyökre. Piros arcok, 
piros fülek és egymásra mosolygó szemek. Lám, mindennek lehet örülni, még a hóesésnek is!

Az örömük engem is megvidámított. Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke 
minden változás iránt! Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára 
nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, 
mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok 
nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sír 
olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy bot-
lás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla elgörbül, ha csúfolják, ha aggódik, ha fázik. 
Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá – akkor a könnyein át mosolyog.

Ahogy végigpillantok az iskolán, látom, hogy a második pad elején még mindig üres a hely.
A kis Kovács Rozi ülne ottan, a részeges Alsó-Kovács leánykája. Egy mosolygó szemű fehér 

egér. Ő az első a padban. Abban a padban ő vizsgálja meg minden reggel, hogy tiszta-e min-
denkinek a keze, nincs-e pehely valakinek a haján, és hogy megírta-e mindenki otthon a fela-
datot? Hát ez nagy tisztesség. A minap egy délután új szomszédot kapott. A fülébe sugdosott 
és nevetgélt vele. Mit tudnak sugdosni az ilyen kisleányok? Mit mosolyognak? Mit nevetnek?

Semmiségeket.
Meg kellett szólítanom.
A megszólítás nem ritka ügy az iskolában; de aztán másodszor meg ne szólítsam aznap! 

– ezt is tudják a gyerekek. Hanem biz, az én Rozimat annyira izgatta a kedves új szomszéd, 
hogy másodszor is meg kellett szólítanom. Azt mondtam neki, hogy a tanítás után maradjon 
az iskolában.

Akkor a mosolygó kék szemek aggódó kék szemekre változtak. Komoly maradt.
Tanítás után kikísértem a kapun a gyerekeket. Egyét sétáltam az udvaron. Aztán visszatér-

tem a fogolyhoz:
Ült a helyén a második padban az első helyen, és félkönyökére támaszkodva aggodalmas 

arccal nézett ki az égre.
Leültem az asztalomhoz, és magam elé szólítottam.
– Gyere ide.
Megállt előttem, és lesütötte a szemét.
Nem szólok azonnal. Jobban beszél énnálam a saját szíve.
Oh, mert az ilyen foltos ruhájú kis teremtésnek is éppen olyan a szíve, mint a bársonyba 

öltözött grófleánykáé. A gyermekarc meg a gyermekszív. Ezt a teremtő egyenlően porciózta 
szét az emberek között.

Milyen finom az arca ennek a kis parasztgyermeknek! Milyen nagy, tiszta kék a szeme! 
Milyen finom vonalú az orrocskája! Milyen hullámos rajzú a kis piros ajaka! S milyen vele 
született bájos a fejének minden mozdulata! Ha véletlenül párizsi házban születik, gyönyörű-
sége volna a szalonoknak.

De haj, az emberi lélek is úgy száll a földre, mint a hópehely! A kegyetlen véletlenség ide-
ejtette őt a részeges Alsó-Kovács hajlékába. A ruhája csak az, ami a nyáron volt: vörös-babos 
kénszínű kartonrékli és színehagyott kék szoknyácska. Csupa folt és varrás. Cipője meg nincs 
is. Nem is volt soha. Nem is lesz soha. A havon is mezítláb fog futni, mint még valami öt 
társa. S így nő fel hajadonná.

De nekem szigorúnak kell lennem, mert a csöndesség az első törvény az iskolában.
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– Mit fogadtál a minap ezen a helyen?
Áll előttem némán, színtelen arccal, szemét lesütötten.
– Jó voltál-e ma? – kérdem megint egy perc múlva.
– Nem – rebegi halványan.
– Megérdemled-e, hogy azon a helyen ülj?
– Nem – suttogja alig hallhatóan.
– Hát holnaptól kezdve mást ültetek oda. Mást. Mert én téged nem szeretlek!
Az arcán nem látszott semmi változás. Én ám tudom, hogy ez a szó úgy szíven csapta őt, 

mintha vasvesszővel sújtottam volna rája.
Eltámolyog.
Mikor kilép az ajtón, föl is emeli künn a kis rongyos kék vászon kötényt a szeméhez.
Másnap nem jött el.
Egy fiúcska, akit elküldtem az anyjához, azzal a hírrel tért vissza, hogy a leánykát reggel, 

mikor iskolába akart jönni, valami kutya belekergette a patakba, s hogy mikorra hazaért, 
a ruha zörgősre fagyott a testén.

Hát mondom, így eszembe jutott a kis Kovács Rozi. És nézem eközben a havazást. Nem 
telik belé negyedóra, már fehér a föld. A virágkórók bundába öltözték. A háztetők fehér pap-
lannal vannak letakarva. A szilvafák olyanok, mint tavasszal, mikor virágoznak.

*
Amióta beteg az a leányka, mindennap elküldök egy gyereket, hogy kérdezze meg a ne-

vemben: hogyan van?
Ma délben a Gál gyerek volt ott. Azzal a hírrel tért vissza, hogy a Rozika már nem tud 

szólni se.
Fogom a kalapomat, botomat. Megyek át a patakon, a falu alsó részén. Az úton találkozom 

Alsó-Kováccsal. Ott támogatja fél vállal a keresztet. A sapkája a hóban, a ködmene nyitva; 
kilátszik a meztelen melle az inge alól.

– Hát kend most is részeg? – kérdem tőle.
Rám emeli zavaros két szemét és néz. De persze nem lát.
– Én? Részeg? – mondja rozsdás hangon. – Inni ittam, de részeg nem vagyok!
– Hiszen alig áll a lábán, szerencsétlen!
– Az se igaz, mer állok! – mondja a mutatóujját fölemelve.
– Nem tudja, hogy beteg a leánya?
– Azt is tudom! – mondja a fejével bután bólintva. – Majd meggyógyítja a jaó Isten!
No, ezzel nem lehet beszélni.
Ahogy a kapuhoz érek, visszapillantok rája. Hát már akkor négykézláb áll a hóban. Bizo-

nyosan a süvegét akarja fölvenni.
A leányka ott fekszik az ablaknál. Egy sokszorosan foltozott kockás kék dunyhával van 

mellig betakarva.
Hanyatt fekszik.
A két keze a dunyhán. A szeme bezárva.
Fekszik mozdulatlanul.
Az anyja ott sírdogál az ágyfejre borulva.
– Ébren van? – kérdezem halkan.
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Az asszony bólint:
– Ébren.
A hangomra a leányka fölnyitja a szemét. Mind a két kezét fölemelve nyújtja felém.
Én aztán összefogom mind a két kezét, és belesimogatom a tenyerembe.
– Rozika – mondom –, megösmersz, ugye?
Szemének egy mély behunyásával jelzi, hogy ismer.
– Tudom, hogy nem tudsz szólni, de majd tudsz, ha meggyógyulsz.
Istenem, a te sok szomorúságod közt nincs a világon semmi se szomorúbb, mint a beteg 

gyermek arca!
– Látod, eljöttem – mondom tovább. – Ha én beteg leszek, eljössz-e te is? Meglátogatod-e 

a tanítódat?
A szeme behunyásával jelzi, hogy eljön.
– A helyeden nem ül ám senki. Nem. Addig, míg fekszel, nem szabad odaülni senkinek. 

Akkor megint te ülsz ott, Rozika. Te ülsz ottan. Csöndes leszel és szófogadó. A te tanítód 
mindig szeret téged.

Szomorú kék szeme könnyesen, boldogan néz reám.

*
Az asszony kikísért a kapuig.
– Ne keseregjen – mondom neki. – Az Isten nem fogja elvenni.
– Egyetlen gyermekem – rebegi a szemét a kötényével törülve. – Az ember most is a kocs-

mában van.
– Már jön hazafelé. Nem lehetne valamit tenni, hogy ne igyék?
– Mindent megpróbáltam. Már szentelt vizet is itattam vele. Nem használt. Aztán lássa, 

mit gyújtok meg, ha meghal ez a kis teremtés? Elitta az ember a nyáron a szentölt gyertyát5, 
mind a kettőt.

*
Estefelé diktálásra írtak a gyerekek, mikor az ablakom alatt nagy lépésekkel a bakter ment 

el. A fején fekete báránybőr süveg, a szájában füstölgő pipa. Ment a templom felé.
Nem tudtam tovább beszélni. Istenes Imrének intettem, hogy diktáljon tovább. A gyerek 

fölkelt, és egyik kezében a könyvet tartva, másik kezével szokása szerint a tarisznyaszíjat fog-
dosva diktálta a szavakat.

Egyszer aztán megcsendül a lélekharang.
Imre elhallgat.
Az iskolán mintha hűs szélfuvalom szállana át.
Mélységes csönd.
És minden gyerek elnyíló szemmel bámul fel énreám.

1898

5    szentölt gyertya: katolikus szertartás keretében megszentelt gyertya, Krisztus-szimbólum, amit a hívő csalá-
dok a házi oltáron lévő Szűz Mária-kép mellé tettek, ez előtt imádkoztak, de az is szokás volt, hogy a haldokló 
kezébe adták, mert a fénye távol tartja a gonoszt
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A láthatatlan ember A láthatatlan ember   
[részlet]

Előszó, amely utószónak is olvasható

Kérdezzétek Konstantinápolyban: ki ismeri Zétát?
Mindenki azt mondja:
– Én is.
És némelyek hozzáteszik:
– Könyvtárosa ő a császárnak, és barátja a jeles Priszkosznak. Bölcs és becsületes ember. 

A szíve arany.
Hát én volnék az a Zéta. S bizony mondom: nem ismer engem senki. Igaz, hogy könyv-

tárosa vagyok a császárnak, és hogy Priszkosz szeret engem, de bölcs ember nem vagyok. 
A becsületem se folt nélkül való. És hát emberszeretetről szólhat-e az olyan, aki ölt?

Öltem. Embert öltem, nem is egyet: százat. Loptam is, csaltam is. Mindezt megírtam 
ebben a könyvemben, mintha gyónnék. A bölcsességemet is megítélhetik ebből, vagyis 
a bolondságomat, amelynél nagyobbat ember még nem követett el ezen a világon.

Azután mondják meg majd ők is, hogy ismertek-e engem. Dehogy ismertek! Az állatok 
ismerik egymást, az ember nem. Még Dzsidzsia sem ismer engem, pedig feleségem és őrző-
angyalom, s nyitva előtte fiókom és szívem egyaránt. De azért nem ismer. Az embernek csak 
az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.

Egy leány tanított erre engem.

1.

Tizenkét esztendős voltam, mikor apám eladott. Rabszolgának. Mint ahogy a csirkét eladják 
vagy az ebkölyket vagy a szamárcsikót. Nem panaszolom: sírva cselekedte.

Trákiában laktunk, a keletrómai birodalomban, és adóért sanyarták. Abban az időben 
kezdték a hunok adóját kihasogatni az emberek bőréből. A világ a hunok nevével volt tele.

– Jönnek a hunok. Hallgass! – ijesztette síró gyermekét az anyja.
– Hunokkal álmodtam – morgott, aki kedvetlenül ébredt.
A szegény trák embernek elhajtották a marháját, hogy a hunok ne őket egyék meg.
Anyám akkoriban került a temetőbe. Hat gyermek maradt a házban meg egy tehén. 

Apámnak nem volt más választása, csak az, hogy vagy engem vigyen a vásárra, vagy a tehenet.
Engem vitt el.
Elhajóztunk Konstantinápolyba. Apám bemeszelte a lábamat, és fölállított a piacon a pal-

lóra, ahol a többi rabszolga is állott.
Volt ott ilyen magamkorú fiú harminc is.
Engem először egy ruhakereskedő kérdezett meg, utána egy zöld selyemkendős öregasz-

szony. Apám tíz aranyat kért értem. Ellegyintették. Nevették.
Azután egy tógás úr jött, büszke, nagy szál ember. Két rabszolga vert neki utat a nép közt. 

Attól az apám csak két aranyat kért. Az úr megadta.
Apám akkor sírva fakadt és megcsókolt:
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– Isten veled! Emlékezzél meg rólam, ha kedvez a szerencse. Mert azért adtalak olcsón 
ennek az úrnak, hogy a szerencsének mindig az útjában légy.

Soha nem láttam többé az én jó édesapámat.
Az úr, aki megvett, nagyméltóságú, barna ember volt. A fejét úgy forgatta, mint a sziklán 

ülő sas. Lábát úgy rakta, mint a trák legény húsvétkor, mikor új saruban megy a templomba.
Maksziminosz volt a neve.
Ahogy hazaérkeztünk, engem először is megfürösztöttek, és szép fehér ingbe öltöztettek. 

A derekamat fekete szíjjal övezték át. Azután Maksziminosz úr magához intett, és bevitt 
a kertjébe.

Három gyermek játszott ott egy platánfa alatt.
– No, itt a rabszolgátok – mondotta Maksziminosz úr –, Teofil a neve.
A gyermekek akkoraformák voltak, mint én. Kettő idősebb valamivel, az egyik fiatalabb. 

Hasonlítottak az apjukra, már amennyire tücsköket lehet egybehasonlítani valami bivallyal.
A tücskök örömmel szemléltek végig. Én is megvidultam – hiszen csak játszópajtásnak 

kellek! Azonban csakhamar megismertem, hogy milyen pajtásnak. Hát olyan pajtásnak, mint 
amilyen pajtás a bárány vagy a kutyakölyök vagy a macskakölyök a vásott emberkölyöknek.

Kiállítottak célba, és citrommal dobáltak.
– Ugorj, no!
Ugrottam. A játék mulatságos volt, míg el nem találtak. Azután már csak nekik volt mu-

latságos. Később már el is bődültem, és lefeküdtem a gyepre. Akkor aztán csalánnal verték a 
lábam meztelenjét. Megbőszültem: rárohantam a legnagyobb fiúra, és úgy löktem egy fának, 
hogy a feje koppant.

A fiúk elképedtek. A legöregebb megfordult és befutott: a nevelőt hívta. Már akkor én is 
éreztem, hogy hibás vagyok valamennyire. De gondoltam, hívjanak bárkit, megmondom, 
hogy hogyan bántak velem a gonoszok!

A nevelő csakhamar ott termett. Amint megértette, mi történt, elmeresztette rám a szemét.
– Uram – sírtam neki –, ezek a fiúk bántottak engem.
– Nem vagy-e rabszolga?! – ordította az arcomba.
Irtózatosan összevert. A házból a többi rabszolga is odafutott. Az egyiknek korbács volt 

a kezében. Az is megvert, de úgy, hogy a vér minden csapásán kiserkedt a bőrömből.
Aznaptól fogva örökös nyaggatás volt a sorsom. Ha talán elfojtom a szenvedéseim kitö-

rését, megunják, de én akkor alig tízesztendős voltam, s abban a korban nem színlel még az 
ember. Nem bírtam mást mutatni, csak a fogam haragos fehérét. Az ellenkezésem mulattatta 
őket. A rabszolga haragszik – milyen kacagtató!

A láncra kötött kutyával ingerkedik így a gyermek.
Azt nem mondhatom, hogy az apjuk és anyjuk előtt is cudarkodtak velem, csak mikor 

magunkban voltunk, vagy ha csak a többi rabszolga látta. Mennyire kivetkőzik a rabszolga az 
emberségéből, ott láttam. Egyik se merte őket megszólni, sőt inkább velük nevettek. Kedves 
mulatságuk volt, hogy bekenték sárral vagy még utálatosabb mocsokkal az arcomat, vagy 
kötelet kötöttek a nyakamba, s hóhérosdit játszottak.

– Akasszuk fel!
A nagyobbik fölhágott a fára, és engem fölfelé húzott. A kisebbik fogta a kezemet hátul. 

A kétségbeesésem és az ordításom volt a mulatságuk.
Vagy azt mondták:
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– Játsszunk vak koldust.
Bekötötték a szememet, és a szökőkúthoz vittek. Háttal állítottak a medencének, s átlöktek 

a vízbe.
Vagy kutyát kötöttek a hátamra, s verték. Az eb a nyakamat és fülemet harapdálta.
Vagy összekötötték a két lábamat, s kényszerítettek, hogy ugrálva járjak. Mikor a rózsabok-

rokhoz érkeztünk, belöktek a tövises bokrok közé.
Vagy mikor tengerparti sétán kísértem őket, bedobták a pálcájukat a tengerbe:
– Hozd ki!
Nekem az nem volt nehéz: úgy úsztam, mint a vidra. Hanem mikor megfordultam, hogy 

kifelé ússzak, kaviccsal dobáltak.
Otthon az ételembe beleköptek, vagy szemetet szórtak belé. Az ágyamba sündisznóbőrt 

rejtettek, a lepedőm alá. A hajamat leöntötték ragasztóval.
És nekem mindezt tűrnöm kellett, mert rabszolga voltam.
Sokszor kértem őket sírva:
– Úrfiak, játsszunk szépen, ne kínozzatok engem. Én sok játékot tudok.
Tudtam is, játszottunk is. De aztán, ha megunták, megint csak az én jajgatásom volt a leg-

érdekesebb játékuk.
Tán tíz napja voltam már ott, mikor egy délben sietve megettem az ebédemet, s elbúj-

tam. A kertben bújtam el. Gondoltam, nem jövök elő, míg csak a tanítójuk nem hívja őket.  
Bebújtam egy sűrű tamariszkuszbokor alá, és elaludtam.

Nem tudom, meddig aludtam ott: valami nagy kínra ébredtem föl. Az egyik lábam égett. 
Gyaluforgácsot tettek a lábam fejére, s meggyújtották. A három fiú szinte sikítozott a nagy 
nevetésben.

Kiugrottam a bokrok alól, s nekik rontottam. Egyiket jobbra, másikat balra löktem. A har-
madikat pofon csaptam, megtépáztam. A három kölyök háromfelé esett, magam is a fűre 
hemperedtem, és sírva nyálazgattam a lábamat.

Az ordításra előfutottak a házbeliek. Az úr a ház erkélyén ült egy vendégével. Ő is lekiáltott 
a kertbe:

– Mi az?
Válaszul az egyik rabszolga megragadott, és odavonszolt az erkély alá.
– Ez a kölyök – mondotta – veri az úrfiakat!
Láttam, mint sárgul el a gőgös nagyúr. Láttam, hogy a vendég iránt való tekintetből mint 

nyeli vissza magába a mérget, s miként int a fejével, hogy vigyenek el. Ebben az intésben 
benne volt az is, hogy megkorbácsoljanak.

– Uram – sírtam a térdemre esve –, tűzzel égették a lábamat!
De a rabszolga elhurcolt.
Akkor annyira megvertek, hogy mozdulni se tudtam. Csak a könnyeim folytak szüntele-

nül.
Talán négy nap is beletellett, mire fölkelhettem, kivánszoroghattam.
Gondoltam: délelőtt van, az úrfiak tanulnak, és ilyenkor nincs a kertben senki. Hát lemen-

tem, és lefeküdtem a gyepre, a napra. Mert a beteg állat szereti a napfényt.
Ahogy ott nyugszom, látom, hogy a kertben az az idegen, kövéres úr sétál, aki az úrral 

akkor az erkélyen beszélgetett.
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Csak egyedül sétált és gondolkodón. Amúgy is olyan fejfájós homlokú ember. A ruhája 
tejfelszínű ünnepi tóga, nem olyan széles szegésű, mint a szenátoroké, de azért olyanféle.

Gondoltam: most már nem kelek föl. Ez nem házbeli, ez nem bánt engem.
A kövéres úr megállt előttem.
– Beteg vagy, kisfiú?
Erre a jóságos hangra megeredt a könnyem.
– Ó, uram – feleltem, mintha csak apámnak panaszkodnék –, igen megvertek. És különö-

sen a kupám fáj, és a hátam is nagyon fáj, és a lábam csupa fájdalom.
S leeresztettem a hátamról az ingemet. Csupa seb volt a testem, és kék-zöld az ütésektől.
S ahogy ő szótlanul nézett, gyermeki bizalommal sírtam a panaszomat tovább:
– Úgy bánnak velem, mint a kutyával, de még rosszabbul. Tüzet raktak a lábamra, aztán 

azon nevettek. Senki se büntette meg őket. Azután, mikor ott feküdtem összeverten az udva-
ron, ők is rám estek, rugdostak, vertek: „Nesze! nesze! Kell pofon? Nesze!” Ó, uram, megha-
lok én itt ebben a házban, érzem, hogy meghalok!

Amint így sírdogálom a keserveimet, egyszer csak ott terem Maksziminosz úr, és üdvözli 
a vendégét.

Az is kezet nyújt és szól:
– Nem adnád el nekem ezt a kis rabszolgát?
– Szíves örömest! – felelt Maksziminosz. – Igen lekötelezel, ha értéktelen kis ajándékom-

nak tekinted.
– No, úgy nem – válaszolta a vendég –, hanem itt egy arany, hogy színe legyen a vételnek.
– Ahogy akarod – felelte Maksziminosz udvariasan.
Darabig a kertben járkáltak még, és beszélgettek. Azután a kövér úr kézen fogott, és elvitt 

magával három-négy utcán át egy kétemeletes kis házba. Csak faház, de szép, s az alsó har-
mada mégis kőből épült.

Azt a napot soha el nem felejtem. S az én jó megmentőm Priszkosz rétor6 volt.
Magányosan élt a ház alsó felében a könyvei és írásai között, csupán egy ősz görög asszony 

volt a gondozója. Az az asszony fölvitt engem a második emeletre. Ágyba fektetett, és olajjal 
kent be fejemtől sarkamig.

Mikor teljesen fölépültem, Priszkosz két öltözet ruhát csináltatott nekem. Az egyik ünne-
pi, gyapjúból szőtt fehér ruha volt, zöld selyemmel szegett. A másik köznapi ruha, közönséges 
vászonból való.

Reggelenkint az asszonynak segítettem a bevásárlásban, azután iskolába mentem. Délután 
a szebbik ruhát öltöttem magamra, és a császári palotába kísértem el a gazdámat. Többnyire 
papirostekercseket vittem utána a hónom alatt. De milyen büszkén vittem!

A gazdám jó ember volt. Néha meg is simogatott, és megveregette az arcomat. Néha tréfá-
ból Zétának nevezett. Aztán, hogy ezt az asszony is hallotta, ő is Zétának hív. Utoljára rajtam 
maradt a Zéta név.

Később, hogy az asszony elöregedett, az én dolgom is megszaporodott. Nekem kellett 
a gazdám ruháit tisztogatnom, a saruit festenem. Én jártam a piacra, a boltba. Az én dolgom 
volt a lámpás megtöltése, a söprés, porolás, mosogatás is. S én minden dolgot szívesen telje-
sítettem.

6    rétor: az ékesszólás tanítója a rómaiaknál
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A gazdám évről évre jobban kedvelt. S különösen azért, hogy a könyveit, iratait érdeklő-
déssel gondoztam, porolgattam, tisztítgattam. A tanítóm figyelmeztette egyszer, hogy valami 
ritka erős a memóriám. Az uram megpróbált: elolvasott előttem két sort Homéroszból. Aztán 
négy sort, aztán hat sort. Elmondtam neki hibátlanul. Magam se tudom, hogy hogyan van, 
de a szavak úgy beleragadnak az elmémbe, hogy amit figyelemmel hallok vagy olvasok, azt 
többé el nem felejtem. Már a harmadik esztendőmben másolásokra fogott.

Nagy javamra vált az. A császári könyvtárban csupa tanult ember másolt. Sok jó tanáccsal 
segítettek azok nekem, s a beszélgetéseikből is sokat tanultam.

Tőlük tudtam meg azt is, hogy a rabszolgának a nyolcadik évi rabsága után szabadsága 
akad. De van olyan rabszolga is, amelyik örökre le van kötve az urához. Én nem tudtam, 
hogy melyik rendbe tartozom, s nem is kívántam elszakadni a gazdámtól. A lefolyt nyolc éven 
igen összeszoktunk. A gazdám akkor már nemcsak a szolgálataimért szeretett, hanem azért 
is, mert filozófiai és történelmi témákról is beszélgethetett velem. Ismertem Platót, Arisz-
totelészt, Hérodotoszt, Plutarkhoszt, Szvetóniuszt, a filozófusokat, grammatikusokat, kicsi-
ben-nagyjában minden tudományt ismertem. A gazdám mindig tőlem kérdezte írás közben 
a helyneveket, a dátumokat, az évszámokat. A császári levéltárban is én lettem lassanként az 
eleven kalendárium7, a földrajzi szótár és a névlajstrom.

Egy reggel különös nekem, hogy a gazdám nem szól. Én szoktam őt beretválni, s én szol-
gáltam be a reggelijét is. Aközben mindig elmondta, mit álmodott, s bár egyikünk se hitt az 
álmok jelentésében, mind a ketten találgattuk, hogy ugyan mit jelent.

Hát mondom: egy kora tavaszi napon nem szól hozzám semmit. Már a reggeli tejet is 
betettem az asztalára, és szokás szerint megkérdeztem:

– Hogy aludtál, uram? Mit álmodtál az éjjel?
De erre se felelt. Néha rám pillantott, és gondolkodó volt a tekintete, szinte szomorú.
Mi lelhette? – tűnődtem magamban. – Hibáztam volna valamiben? Soha nem mulasztot-

tam én el semmit a dolgaimban.
Végre megszólalt:
– Mennyi a pénzünk, Zéta?
– Mint tegnap, uram: hetvenöt szolidus és háromszázhárom szesztercius.
– És a vörös bőrzacskóban?
– Kilencvenhat szolidus, vagyis egyfontnyi aranynál valamivel több.
Az a bőrzacskó külön fülkében rejlett. Egy fából faragott Jézus-fej volt az elfödője.
Arról a zacskóról azt mondta egyszer a gazdám, hogy tartozik egy embernek, azé. A nevét 

nem mondta, és én nem is kérdeztem. A pénzt különben mindig én tartottam számon.
– Add ide a vörös bőrzacskót – intett bágyadtan. – Tégy még hozzá négy aranyat, hogy 

legyen száz.
Odatettem neki a pénzt az asztalra.
Gondolkodva sétált föl és alá a szobában. Én az ajtó mellett álltam, és nyugtalanul vártam: 

mi a hiba a pénzek körül. Akkor már nem volt kövéres, s ha kedvetlenítette valami, mély 
ráncok verődtek amúgy is fejfájósan barázdált homlokára.

7     kalendárium: egy, az év napjait, évfordulókat, ünnepeket, sok esetben olvasmányokat is tartalmazó évkönyv, 
melynek elsődleges feladata az idő múlásának jelzése volt; eleven kalendárium: az, aki az ünnep- és névnapo-
kat emlékezetében tartja
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Egyszer aztán megáll, és rám néz:
– Zéta fiam, tudod-e, mi nap van ma?
– Szombat – feleltem készségesen –, április harmadika. Ezen a napon alapította Antiókia 

városát Szeleukosz Nikátor. Ezen a napon kezdődött Nagy Heródes fiainak az uralkodása. 
És ezen a napon halt meg némelyek szerint a mi urunk: Jézus.

– Igaz – bólintott rá Priszkosz.
És keresztet vetett magára. Tovább sétálgatott a szobában. Aztán megint megállt.
– Ott van a naplóim között a 440-ik év. Törd fel a pecsétet, és nyiss rá április 3-ra. Olvasd el.
Kivettem a kis iratcsomót. Levertem róla a port. Fölbontottam, és olvastam hangosan:
Reggel a császár hívatott magához. Hosszan tanácskoztunk a margusi békekötésen. A hunok 

királyára ugyan nem kötés, csak ránk, mireánk! Jaj, ennek az országnak, ha az a barbár felénk 
fordítja a lova fejét! Délután Maksziminoszhoz mentem. Ott egy kis rabszolgát találtam. Ember-
telenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil.

A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra.
– Ma nyolc éve ennek – nézett rám Priszkosz nedves szemmel –, szabad vagy.
Mintha mellbe vágtak volna – de angyal kezével.
Csak néztem, nyitogattam a szememet: ébren vagyok-e?
Priszkosz fölvette a bőrzacskót:
– Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodhatol, magad ura 

lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak köszönsz, akinek akarsz.
A szemem könnybe lábadt.
– Ó, jó uram – rebegtem térdre esve –, ne küldj el engem! Ne adj nekem pénzt! Hadd 

maradjak, ahogyan voltunk!
– Kelj föl – pillogott az öreg elérzékenyülten. – Jól van, no…
Valami szépet akart mondani, láttam a szeméről meg az ajka mozgásáról, de csak mosoly-

gott és pislogott, és a fejét csóválgatta:
– Hát ilyen bolond ember vagy te?
Könnyezve feleltem:
– Neked köszönhetem, uram, hogy kiemeltél az állati sorból! Neked köszönhetem, hogy 

világossága van az értelmemnek. Nem korbáccsal neveltél, hanem jó szívvel. Szép ruhában 
járattál, asztalodhoz ültettél. S nem te tanítottál-e arra, hogy az ember csak a szívével érde-
melheti meg az ember nevet?

Bólogatott:
– Jó, jó, kedves fiam. – Aztán elmosolyodott. – Hát eljössz-e velem a barbárokhoz?
– A barbárokhoz?! – S a szívem eldöbbent: – Átillához?
– Oda ám, a lidérc egye meg! – felelte a fejét csóválva Priszkosz. – Egypár nap múltával 

oda kell utaznunk.
Leült, és maga elé bámult.
– Átillához? – ismételtem, mintha álmodnék.
Mert ez az újság hihetetlen volt nekem. Az uramat máskor is küldözte a császár, ahová okos 

ember kellett, de hogyan küldheti a vadak közé?
Azonban csakhamar megvilágosodott nekem a gazdám szava. A minap hun követek érkez-

tek a császárunkhoz, Theodóziuszhoz. Nagy süvegű, rút, barna emberek. Tigrisbőr és párduc-
bőr a hátukon. A képük is olyan, mintha valamikor tigrissel csókolództak volna. De a sok 
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aranylánc úgy ragyogott, zörgött a mellükön, hogy ámulat volt nézni. Voltak valami öten. 
Az uramat minden órában hívatták az udvarhoz, vagy hozzánk szaladgáltak. Hol Krizafiosz 
jött, a kappanember,8 hol Maksziminosz, a császár tanácsosa, hol Vigilász, a császár tolmácsa. 
A házunk olyan volt néha, mintha csendes őrültek háza volna. De a császári palota még in-
kább. A nagyméltóságú urak mindenütt suttogtak-buttogtak, s a szemükben hol aggodalom 
borongott, hol pedig ravaszság csillogott.

A hun urak levelet hoztak a császárnak. A levélben Atilla azokat a szökevényeket követel-
te, akik a római birodalomban lappanganak. Továbbá azt követelte, hogy az Iszter (Duna) 
mellékén ne szántsanak-vessenek a császár népei, mert az a föld az övé, és ahogyan fegyverrel 
szerezte, fegyverrel meg is tartja. Végül az volt a kívánsága, hogy a vásár ne az Iszter partján 
legyen Illíriában, hanem ötnapi járással beljebb: Naiszoszban, a két birodalomnak a határán.

Én is ott álltam a palotában, mikor a hun követek a levelet odanyújtották. Az uram 
mögött álltam, és láttam az udvart sápadt képűnek, míg Vigilász tolmács a levelet mondatról 
mondatra fordította.

A császár megkönnyebbülten lélegzett, mikor Vigilász a levél végére ért, ahol Atilla jó 
egészséget kívánt a császárnak.

Némi okoskodással gonosz humort lehetett volna ebben gyanítani, de törődtek is ők a szó-
fejtéssel! A fő az, hogy Atilla nem nyergel.

A császár fölemelte a fejét, és szinte alázatosan nézett az öt mord hun követre:
– Van-e még valami izenete őfelségének?
A főkövet, Edekon, egy nyalka bajuszú ember, felvágta a fejét:
– Van. Azt izeni, hogy máskor, ha követeket küldesz hozzá, ne holmi egytógájú fráterek le-

gyenek azok, hanem országod fő-fő jelesei közül valók: szenátorok vagy legalábbis konzulok.
S ahogy a hun szólott, mintha csak ő volna a császár, Theodóziusz meg az Atilla kengyel-

tisztítója.
A császár mindenre nyájasan bólintott, azután rábízta a követeket Krizafioszra, hogy míg 

a válasz készül, kenje őket vajjal.
A válasz napokig készült, s az én jó uramnak ami fekete volt még a hajában, az is megőszült 

belé. Láttam, hogy miket ír, mert hiszen én tisztáztam neki. Ha a betűk mozogni tudnának, 
a  válaszunk betűi térden csúsznának Atilla szeme elé. Gyalázat a neved, alázat! A művelt 
Euró pa hajlong a barbár Ázsia előtt!

A császár alázatosan könyörgött Atillának, hogy ne engedje a népét becsapkodni a római 
birodalomba, meg hogy egy végleges békekötés végett küldje el a fővezérét.

Mindez villámként futott át az emlékezetemen, s kérdem az uramat:
– És kivel mégy, uram, ha szabad tudnom: kit küld a császár? Krizafioszt, ugye?
Priszkosz a fejét rázta:
– Nem, egy jobb képű embert: Maksziminoszt.
Tehát az első gazdámat.
– Követlek, uram, ahová mégy – bókoltam szívem igaz érzésével –, aztán talán nem is 

olyan fekete az a hun, mint amilyennek festik!
– Gondold meg! Most már ha maradsz is, szabad vagy, Zéta: nem rendelkezek veled. 

Gondold meg.

8    kappanember: kiherélt rabszolga
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– Meggondoltam, uram.
– Azok az emberek vért isznak, embervért! A csatában fölhasítják az elesett ember mellét, 

és a fogukkal harapják ki belőle a még dobogó szívet!
Éreztem, hogy elsápadok. A vértől mindig irtóztam, ha csak emlegették is. Azonban az 

uramat annyira szerettem, hogy ha maradást parancsolt volna, akkor is elmentem volna utána.
– Veled megyek, uram – feleltem –, követlek akár a világ széléig. […]

8.

A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Atilla városába.
Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához. Se templomok, 

se márványpaloták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. A sátorok sokaságából 
csupáncsak két épületcsoport sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll, és fából épült. Tornyok 
is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúk, és olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák 
lakhatják.

– Miféle épületek azok ottan?
– Átillának a háza – felelte, tisztelettel ejtve az Átilla szót a vezetőnk –, a másik, vele szem-

ben, a fővezéré.
A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkállik. Tízezer? százezer? millió? – ki olvas-

hatná meg? A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle nádtetős sárházak, és ember 
nem lakik bennük. Nyáron legalább nem. És széna- és szalmaboglyák és kazlak minden sátor 
körül.

A város szélén egynéhány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyílhegyet vernek 
azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségén töméntelen 
sok ló, ménes, csorda és birkanyáj. Kutyák ostroma. A gyereknép is lépten-nyomon lábatlan-
kodik.

A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló len-
gett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották.

Hol sátorozzunk le?
A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba. Az urak azonban jobbnak vélték, ha kí-

vül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamilyen hun főember.
Megállítottuk hát a szekereket, s csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt.
Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk: mikor fogad?
Lóra ültünk hát hárman: az uram, Rusztikiosz meg én, s mentünk a vezető után.
Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Atillának a városa. Hát azért, mert a sá-

torok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség elöl-hátul. Az elő-
térségen az asszonyok sütnek-főznek, gyermeket dajkálnak; egy tehén, egy-két ló legelész. 
A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Elöl szárítják a ruhát; elöl az edénytartó cölöp 
is, amelynek neve hunul ösztörű. A sátor csak alvóhely, és esőben menedék. Nappal ott ta-
nyáznak a sátor előtt. A gyermekek ott játszanak. A nők és rabok ott dolgoznak. Az öregek 
s betegek szintén a sátor előtt, vadbőrökön vagy a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán 
csoportoznak, mint már előbb is láttuk: lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak be-
szélgetnek, politizálnak, csereberélnek s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat 
rendeznek a fiatalsággal. No meg hát esznek-isznak, de leginkább isznak.
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Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni: mekkora a család. Néha két-három 
sátor áll szorosan egymás mellett. Azok a nagysátorból származott újházasok sátorai. Közös a 
szív, közös a konyha is.

Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. 
A  boglyaforma füstös emberi kasokat négy-öt-hat szögű széles faalkotmányok váltják föl. 
Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy 
az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjeleket látni.

A szimbólum többnyire csak egyes kép: gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más 
efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva: pl. egy 
nyíl vagy egy kosfej vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott tanyáznak Nyilasék, 
amott meg Kosék, emitt Patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem 
mesterség cégére. A varga sarut akaszt ki, a sátormíves keresztbe tett rudat, az ács szekercét, 
a szaggitárius9 vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács 
lópatkót. De nemigen patkoltatják ezek a lovaikat.

A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolga, s a pompa szemet kápráztató.
Nem csoda: ezek az emberek végigrabolták a fél világot!
A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú.
Az egyik odakiált a vezetőmnek:
– Erőt aggyisten, Szarvas!
– És egészséget – feleli Szarvas –, csakhogy látlak!
S kezet nyújtanak, beszélgetnek.
– Ezek – mondja a vezetőnk, mikor továbblovagolunk – most érkeztek haza a kazár há-

borúból.
– Hát te – kérdem – miért nem mentél velük a háborúba?
–- Nem engedtek – feleli a hun –, csak a hitványa ment. A javának itthon kellett maradnia, 

hogy ha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő.
Erre majdnem kilelt bennünket a hideg.
– Hát van ilyen szándéka Átillának?
– Nem mondta. De azért tudjuk. Nincs-e a sarkunk alatt már mind a világ? Még csak 

a római birodalom áll.
– És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsiny ám az, mint a kazár nem-

zetség!
A hun vállat vont.
– Ha kicsi, ha nagy. Az Isten kardja minálunk van. Embernek a kardja nem győzhet azon.
– Micsoda „Isten kardja”?
– Nem tudjátok? Az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordásfiú találta meg. 

Ahányszor nagy háború indul, Átilla azt csatolja fel.
– De mi bizonyítja azt, hogy az csakugyan Istennek a kardja?
– Mi bizonyítja, hogy nem az?
– De hátha nem az?

9    szaggitárius: íjkészítő
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– A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, aminőt emberi kéz nem alkothat. Kék 
lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is égi-
nek bizonyítja.

– Ki az a Káma?
– A mi főpapunk. Az ám a szent ember! Szentebb a ti pápátoknál.
A beszélgetést dudaszó és tárogatók sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt 

a  zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sípos mögötte: 
kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megál-
lította a lovát egy-egy hun előtt. Megkínálta a kulacsából. Aztán továbblovagolt, és nagyokat 
kurjantott.

– Ennek hát jókedve van – mondom a hununknak.
– Bizonyosan rabot adott el – felelte egykedvűen.
A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek. S hogy a szé-

les főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenfelé lombokkal díszítik, 
az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is 
nyögve húzta volna. A fákat leásták-állították az út mellé. És a levegő illatos volt az ázott föld 
szagától és a lombok szagától is.

– Szittya uram – szólok a vezetőnek –, micsoda ünnep készül?
– Átilla jön meg – felelte –, déltájt.
És a bajuszán pödört.
– Szittya különben az öregapád. Azok a szittyák amott, akik a széles hátú lovakon beszél-

getnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen.
Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, 

hanem nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja:
– Besenyő vagyok.
Másik azt mondja:
– Hun vagyok.
Hol hun, hol kun – egy nekik.
A többi mondja:
– Magyar vagyok.
– Kozár vagyok.
– Avar vagyok.
Hanem azért egy nép ez.
Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remeke az ácsművészetnek 

és a faragóművészetnek. Az Atilláé valamivel díszesebb, és csak messziről egy. Közelről csak 
házcsoport. A középső a királyé. A mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, 
raboké.

Állnak távolabb hosszú, dísztelen házak is. Azok az istállók. Külön a király istállója, külön 
a feleségeié, és külön a többié.

Valami harminc ház az összesen, s húsz közüle úri.
Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép 

alkotás, csupa apró, kerek ablak, az is mind magasan, és persze csak üres lyukablak, de mégis 
kőház! Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akko-
rát se, mint az öklöm.
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A későbbi napokban tudtuk meg, hogy a kőház fürdő, s hogy azt egy Szirmiumba való 
rabszolga építette. A követ messziről hordták oda szekereken.

A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kereklik, hogy talán lóversenyeket 
is rendeznek rajta. A téren nincs egyéb, csak egy vén hársfa, s alatta egy nagy négyszögletű, 
vörhenyes kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később 
tudtam meg, hogy oltár az.

A tér másik sarkán gémeskút áll. Onnan keletre nézve, széles utca nyílik. Le lehet rajta látni 
egy fűzfaerdőig. Később tudtam meg, hogy a Tisza folyik ottan.

A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami ötven előkelő hun ifjúnak 
magyarázott valamit.

Az ifjak pompás díszesen voltak öltözve. A ruhájuk csupa lengő-lobogó fehér selyem. 
Csak a derekukon volt piros vagy kék vagy sárga mellény, de az is elöl csupa aranygomb. 
A lovuk fején fátyoldíszek lengenek.

Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködtek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az 
elvégezte a mondanivalóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarból.

A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke mása Csáthnak. Hiszen bátyja is. Csakhogy 
valamivel kisebb termetű, s az arca barátságosabb.

Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le. Mert tiszteletünk 
jeléül le akartunk szállni a lovunkról.

– Már értesültem rólatok – mondta, kezet nyújtva gazdámnak. Szálljatok hozzám, és le-
gyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom. A király délre itt lesz, és nekem 
kell fogadnom.

Ő már királynak mondta Atillát.
Minden szavát megértettem. Akár én tolmácsolhattam volna Rusztikiosz helyett.
De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam Csáthé-

kat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről.
A belső szolgák is ott serénykednek. A barna rableányka az emeletre kiált:
– Csobajcsi! Gyere már!
Emőkét is láttam. Akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négykézláb állt a ló mellé. 

Arra lépett. Aztán megveregette a paripája pofáját, s belebegett a házba. […]

63.

A tavasz abban az évben korán érkezett.
Már február végén kéklett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövet-

séges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Al-Duna mellett 
várják Atillát.

Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Atilla csillaga 
a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ 
egészen.

Hallottuk, hogy Marciánusz is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Atilla elé a koronáját. 
Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik.

Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Atilla Konstantinápolyba teszi át a székét. 
Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek.
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Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Atilla talán már másnap indul, s ma-
gával viszi az új asszonyt is.

Hát egy tavaszi napon az is megtörtént.
A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg máglya égett. Fehér lovat áldoztak, 

és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és 
bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú és daloltak 
a lantosok.

Atilla palotájába ezer vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Ter-
jedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból fara-
gott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták. De csak 
a férfiszobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfiszobrokban is csak a takar-
takat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany- és ezüstkandeláberek ragyogtak 
oldalt. Az asztalon ezer teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott 
hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi10 volt annak a tartalma.

Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendez-
tek a hunok – azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, 
görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva 
utánozta a főurakat: nagyhasú Eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán; Csáthot, 
amint a bajuszát húzogatva kevélykedik; bikafejű Mácsát, amint a fejét lógatva részegen lova-
gol; Urkont, amint nagy macskaszemeit meregetve kiáltja:

– Előre! Vissza! Hők-hők!
Én már ismertem ezeket a tréfákat, maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép 

először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Atilla városában.
Aztán mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt 

Atilla palotája elé, s látni kívánta a királyt.
A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött, koszorús fejű új asszonnyal 

együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők 
a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon.

Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje 
emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurokfáklyát, és üvöltöttem 
a hunokkal:

– Éljen Átilla! Áldás!
Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, 

örökös királyom!
A nép aztán, hogy Atilla visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én Csáthék 

elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányérdobot.
Amint ott állok, megpillantom a csoportban Csáthék cselédségét s köztük Dzsidzsiát.  

A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította.
Meglepett annak a leánynak a szépsége.

10     Lacrimae Christi: Krisztus könnyei nevű zamatos nápolyi bor, amelyet a Vezúv lejtőin termett szőlőből készí-
tenek
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Mi volt ő, mikor először láttam: füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden 
piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús. Keze, lába formás. Csak bele-
ütődött a szemem, és elámult rajta.

Uzura megpillant. Int, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen.
A kvád táncos akkor kezdte a fáklyatáncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen 

ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen kígyóztatta a teste kö-
rül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, 
s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt.

– Gyerünk másfelé! – kiáltotta Uzura.
S karon kapta Rába asszonyt. Ragadta magával. – Gyerünk!
Ladó is karon fogta Gyöngyit.
Nekem Dzsidzsia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban.
Ők, szegények ritkán szabadulhattak hazulról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, 

valamennyien otthagyták.
Sétáltunk a fényben, vigalomban. Meg-megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, 

mint pörgetik a telt képű hun menyecskéket a fiatalok.
– Tyuhaj!
Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, 

hogy az itáliai síkságon Atilla sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs.
„Hát legyen – mondta a fővezér –, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet.”
Aznap estére hegy keletkezett ottan.
Továbbsétálunk.
Egyszer azt érzem, hogy Dzsidzsia karja remeg.
– Fázol talán? – kérdem gyöngédeden.
Mert tavasz elején voltunk még akkor.
– Nem – felelte.
S boldogan nézett reám.
– Mily szép vagy, Dzsidzsia! – bámultam reá. – Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néz-

telek?
Elpirosodva, mosolyogva vont vállat:
– Mi haszna vagyok szép – rebegte –, nem ér az nekem semmit.
– Nono, sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál 

effélét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is.
És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás.
Hallgattunk.
Ha Emőke nem volna a világon – gondoltam –, ez a leány éppen jó lenne énnekem.
De ez csak átszálló gondolat volt. Mikorra hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el 

tőlük. A következő nap reménysugarai villogtak már a lelkemben; holnap! Nekem is érkezik 
végre ünnepem! Ragyogó, nagy, szép ünnepem!

Későn keltem. De a ravótársaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosz-
nak a szobája mellett. Az valamivel különb volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményí-
tőszag helyett gubacsszag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették: min-
denféle olajfestmények, merev arcú szentek és telt képű, komoly angyalok. Nem is tudom, 
minek hozták el a hunok: nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek.
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– Gyenge a vásznuk – mondták megvetően.
Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós 

kérdéseit, hogy mit várhatok Atillától?
Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Atilla az úri rabjait, 

hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. 
Ritka az, aki hazamegy. Az a kézszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja 
a rabot Atilla mellett.

No, hát nekem is idenyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azontúl?
Hátha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen 

nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont: sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra 
is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg? Nem, erre most nem szólít, majd csak 
a hadjárat után. Akkor már én is tíz embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják.

Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes bor-
zongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az 
esküvője napjára virrad. A sarumra az aranysarkantyút csatoltam. A hajamat illatos vízzel 
locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem.

Az ég kissé felhős volt. A levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenkint szólt 
a zene.

A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fő-
vezér kék bársonysüvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám: araszos bajuszát so-
dorgatta. Ott állt a Szabad-Görög: kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg Barczának a bor-
harmatot. Ott állt Oresztész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, 
Kászon, Upor: valami ötven főember, apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy 
beléphessenek a terembe.

S az udvaron tehenek bőgtek, és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok: hét fehér 
tehén, valamennyi aranyozott szarvú, hét fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű; hét 
bárány; hét fehér kecske, azok szarva is aranyozott; hét fehér tyúk, hét fehér páva, hét fehér 
galamb, hét fehér daru – no, sok mindenféle hét fehér.

A folyosóajtó már nyitva volt, s ott állt négy álmos testőr. Beljebb a folyosó homályá-
ban Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éjten át ott őrködött, s tisztségéhez 
illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Atillának.

Szabad-Görög megszólított:
– No, fiú, mennyiért adod el a mai napodat?
– Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya 

nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem 
kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát s ráadásul 
a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen.

Szabad-Görög nevetett:
– Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a?
– Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat, és zsákokban az ég 

minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok.
Nevetett:
– Ezt mégúgy sem értem.
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A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdez-
te, hogy a király fölébredt-e már? Kezet fogott egynéhány úrral, s ivott Kamocsának a csuto-
rájából.

– Miért hoztad el a kürtödet? – kérdezte Vacsar. – Csak nem gondolod tán, hogy máma 
indulunk?

– Atillától kitelik – felelte Kászon –, az idő korán kinyílt.
A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs 

a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek:
– A fővezért… – S fuldoklik, rázza a kezét: – A fővezér!… Fussatok a fővezérhez!…  

A főpaphoz!… Az orvosokhoz!…
Mi csak eldermedtünk.
A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem 

látja.
– Mi baj? – képedeznek az urak.
Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak. Az öklét a homlokára 

csapja:
– Jaj, jaj nekünk! – kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától.
A fővezér vállon ragadja:
– Itt vagyok: mi történt?
– Meghalt! – szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve 

szakadt volna ki a száján.
Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki 

az, aki meghalt? – senki se merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem 
hittünk a fülünknek.

Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfojtó álomban rebegné:
– Megölték…
– Nem tudok semmit – hörögte Edekon –, az asszony sikoltott, és én berohantam. Átil-

la… ott fekszik… hanyatt… Kiáltok neki: Uram!… Rázom…, nem felel…
S az ember a falnak dőlve zokog.
Megindultunk, mint az alvajárók: szótlanul, szinte tolongva, be az ajtón, végig a homályos 

folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Atilla hálószobája van. De ez olyan gépiesen, némán 
történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna.

Ajtó nincs a szobán, csak egy kék selyemkárpit, vastag, földig omló.
Az urak sápadtan tolongnak be. Engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó ki-

tárul. Valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel 
zilált hajjal, fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik 
Atilla hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszapszín sárgán. Félig nyílt szája mintha véres 
volna.

– Uram! – rebegi reszkető hangon Mácsa.
– Uram! – kiáltja a fővezér is, megrázva Atilla vállát. – Uram! – kiáltja, mint ahogy Krisztus 

kiálthatta Lázárt a sír előtt.
S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
– Meghalt! Meghalt! – susogják eldermedten körülöttem.
– Megölték! Megmérgezték! – ordítja az öreg Barcza.
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S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
– Te ölted meg!
A nő sikoltva taszítja el a kezét s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hang-

ra összerázkódott. Az arca mint az őrülté.
Barcza is rázza a királyt:
– Átilla! – sírja öregesen, apásan – Átilla!
A király keze a takarón van.
Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír:
– Meghalt.
Minden arc könnytől nedves már. A fővezér a falhoz borulva zokog:
– Ó, jó uram! Én jó királyom!
– Végünk! – zokogja egy hang.
Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott, mind sírt csukladozó zokogással.
– Jaj már neked, szegény hun nemzet! – kiáltotta az öreg Barcza.
Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolong-

tak befelé, kifelé.
A toronylépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak.
A palota körül csend van még. A távolban valami három helyen szól a zene. A napfény 

a felhőkből kisütött, és megvilágította a város felét, a sátorok aranyos csúcsait, a paloták réz-
tetőit.

A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét. A zene elhalkul a távolban. Valami fojtó 
csend ül a város fölé.

Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől. Férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek 
a lovak mellett futva. Egyre többen-többen, a palotáknál már özönlő sokaság – halk zúgás 
a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi 
vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remegteti.

Úgy érzem, mintha összeszakadt volna föld és ég. A levegő fojtó, mint zivatar előtt. Valami 
késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre, ne lássak, ne halljak semmit!

Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika király-
asszony, sikoltozva a haját tépve, Atilla szobája felé.

– Megölték! Megölték! – sikoltozza.
A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi. A süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint 

a fal.
Aztán a többi asszony jön és a többi gyerek.
– Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást – mondom Balassa testőrnek –, eressz ki.
– Ki ölte volna meg? – szólt a testőr könnyes szemmel. –  Nem járt itt kívülünk senki.
Aztán a papok jöttek és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Atillát, s hogy 

megint a görög udvar a bűnös. A népet düh és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok ne-
gyedóra múlván kijöttek, s azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt 
meg, mint Buda.

Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, s a népnek bús morajlása rá a felelet.
A tornácon a főurak sírnak. Csáth előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele. Az arcába 

is beledöfi. Jajgat. A földre ül s eldől.
– Vége itt mindennek! Még az Istennek is!
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Kászon megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, 
Atilla aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára.

Kászon elfordul. Leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz 
olyan erővel, hogy ezer darabra törik széjjel.

 
64.

Délután már ott feküdt Atilla a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete 
selyemsátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa.

A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan Káma megkérdezte az el-
költözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Atillát.

– Tegyétek őt hármas koporsóba – ez volt a felelet. – Az első koporsó legyen arany, mint 
a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az 
üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen 
acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas.

Míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éjten át azon tanácskoztak, hogy hova 
temessék el Atillát? Mert vándornemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, 
s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szö-
vetséges nép közül tolvajhad kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván 
megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből.

Az öreg Káma válaszolt az égi sugallat szerint:
– A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen, a keskenyebbik mederből térítsétek el a vi-

zet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. 
Azután ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emléke-
zet, az iszap is belepi a koporsót: senki se tudja majd, hol van Atilla eltemetve.

Százezer ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesz-
tették el a Tisza-ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már meg volt ásva 
a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja.

Beszórták az alját virággal, falombbal.
Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Atillát még egyszer fölemelték, hogy min-

denki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették 
a kardját, íját, aranyos lándzsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt.

Énvelem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók 
között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. 
Hátratekintek: Dzsidzsia.

– Mit akarsz?
– Jer.
Véltem, hogy Emőke izent valamit. Mentem bágyadtan, érzéstelenül, mint valami ónember.
Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki.
Félrevon a fal mellé, a sötétségbe.
És sugdos rejtelmesen:
– Arra kérlek: ne menj el a temetésre.
Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített.
– Miért?
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– Csak. Kérlek, esedezek. Ezt az egyet tedd meg!
– De miért? Az okát mondd.
– Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Átilla lóháton száll a felhők között 

egy kis csapat emberrel: véres lovak és véres emberek… Te is köztük voltál.
– Ugyan, eredj a pokolba! – förmedtem rá.
Letérdelt, és átkarolta a lábamat:
– Ne menj el, Zéta! Ne menj el! Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, 

kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám és kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked 
az ablakból. Fölvetted a rózsát és megcsókoltad. Azt gondoltam: az én szívem az a rózsa…

A vér a fejembe futott:
– Te adtad azt a rózsát?
– Haragszol érte? Rosszat tettem vele? Nem akartam. Bocsáss meg. Utadban többé nem 

leszek. De ne menj el a temetésre.
Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok 

vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba 
leány! Mit tudja ez, hogy mit cselekedett?

– Nyugodj meg – feleltem –, én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél és bi-
zonyára okosabb is.

S otthagytam.
Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobá-

jukat a temetésig. Valami negyven név volt a vesszőn. Az enyém is. A három velem lakó rab 
ravóé is.

Egy órával később Ména-Ságh lépett be a szobánkba. Két táltos-szolga jött utána. Az egyik 
ruhafélét hozott, a másik fáklyákat.

– Emberek – rendelkezett zordonan –, a temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. 
A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Mikor a koporsót levisszük 
a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe 
a ruhába vagytok öltözve. S úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik.

– Amint parancsolod, uram.
Elmegy.
Nézzük a ruhát: vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. 

De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk.
Alig lép el Ména-Ságh, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban. Fölveti a fekete 

fátyolt: Emőke.
Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól:
– Menjetek ki!
A rabok kimennek. Én csak ámuldozok. Mintha egy gyászba öltözött márványszobor álla-

na előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő.
– Zéta – mondja rekedten, halkan –, látom, már megvan a gyászruhád.
– Éppen most hozták.
– Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, 

öltözz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. 
– S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta: – Míg ide nem jövök.

Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem – szólani nem mertem.
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Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták 
a feketéket. A többi a ménesben maradt.

Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar? Talán Dzsidzsia beszélt neki is? 
De milyen kísértetiesen fehér volt az arca. A mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme minden-
kinek vörös. Az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges.

Délután négy óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra 
öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk.

Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak:
– Az övem bent maradt. Csak menjetek.
Öt minutumig se várakoztam: megnyílt az ajtó és belebbent a leány.
Megállt. Nézett.
– Te vagy?
– Én vagyok. Parancsolj.
– Vesd le azt a gyászruhát, és add reám! Gyorsan!
Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja 

leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék.
– Kisasszonyom – rebegtem aggódva.
– Csitt, egy szót se!
– Kisasszonyom…
Már akkor levetettem a zsákruhát, s a karomon tartottam, de elijesztett a szemének ónos 

nézése.
– Add rám – susogta.
– De kérlek…
– Szeretsz engem?
– Ó, istenem…
– Hát akkor add rám… Nem: várj előbb… Csókolj meg… Megérdemled… Tudom, mit 

szenvedtél… Tudom, én tudom mi az a…
És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc. De akkor… Hideg volt a szá-

ja, mintha halottat csókoltam volna meg.
– Ne kérdezz semmit – susogta –, ne szólj semmit.
Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát.
Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is 

letépte és eldobta.
S kilibbent, mint az árnyék.
Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem. Ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy 

ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsálltam, hogy a fáklyások közé 
áll. Nem értettem.

Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép fel-felzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása 
a papnak a hun istenhez.

És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben.
Mégis hát miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók, és kis füstből 

nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki Emőkét: talán az anyja, talán valamelyik 
királyné? Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés 
fellázadt: azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt.
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Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. 
Amit Emőke kíván, az nekem parancs.

Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Odatettem a tűt is. Majd holnap 
visszaviszem.

Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Györhe táltos állt. Vérrel behintett gyolcs 
lepedő volt rajta; a feje meztelenre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt 
öltözve. Az öreg vak Káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús em-
bererdő fojtott csendben hallgatta Györhe táltos mély hangú énekét, amint Atilla nevében 
a nép felé fordulva búcsúzott:

– Nem volt e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis 
elhagyom az én hű népemet!

A visszafojtott sírás halk morajlása következett. A szemekből patakzott a könny.
A táltos folytatta:

Ki mindig a halál birodalmát jártam,
szembe őt magammal soha nem találtam,
orvul vont rám íjat, amikor aludtam,
s fejemet szép mátkám szívére hajtottam.
Az Isten áldjon meg, Rika feleségem,
hadak ölén álmom, itthon üdvösségem,
két aranyalmámnak gyümölcstermö fája,
királyi palotám szomorú virága.

Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra. 
És hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is: Csaba és Aladár.

A táltos így folytatta:

Utoljára szólok kis Csaba virágom,
te legkedvesebbem ezen a világon,
nem nézel mosolygó szemmel többé reám:
nem mondhatod többé ezt az egy szót: atyám.
De ahányszor baj ér, nézz föl az egekre:
villám lobog ottan – a te atyád lelke.

A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Atillát a többi fiaitól 
is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot 
kedves oroszlánjának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek 
kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyet-
értést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött:

Isten veled szép föld: Tisza, Maros tája,
legvitézebb népem örökös hazája.
Testem már földanyánk kebelébe megyen,
lelkem csillagok közt száguld ez éjjelen!
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Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta:
– Ó, jaj nekünk! A mi napunk leesett az égről! Déli magasságban ragyogó szép napunk 

leesett!
– Leesett a mi napunk! – zúgta a nép sírva.
Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé:
– Miért hagytál el bennünket, Átilla? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban sze-

retnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világban sehol! Miért hagytál el 
bennünket, Átilla?

A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az 
arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni a köznapi sírás könnyei nem méltók.

Iddár folytatta:
– Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmoz-

dult a hüvelyében. Láng lövellt az erekbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mond-
ták: „Nézd, itt megy Átilla!”

És a folytonos zokogás közt folytatta:
– Átilla! Átilla! te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha, te vagy most a mi 

fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha! A te neved volt a mi büszkeségünk, a mi mesz-
sze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk!

Elcsuklott, s küzdött a sírással, mígnem folytathatta:
– Voltak királyok ezen a világon híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, 

mint te, Átilla!
– Ilyen király nem volt! – ismételte az ezernyi ezer ember zokogása.
– És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál.
– Nem lesz ilyen több! – ismételte a nép.
– A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Átilla, 

a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait: te elviszed magaddal a hunok dicsőségét!
– Vége a hun népnek! – bődült el a fővezér.
A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta:
– Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt e földi világon! Hogy bírod 

elhagyni aranysátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet! Ó, hogy kiesett 
a  kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet!

Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan őrjöngés fogta el, hogy a vér patakzott 
az arcukból. A karjukat és mellüket is hasogatták már.

A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszé-
dült, és elesett a koporsó mellett.

A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a tizenkét fekete ló megindult a Tisza felé.
Elöl vezették Villámot, Atilla legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borí-

tottan. A ló után tizennégy koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a pa-
pok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal éne-
kelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan. 
S valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam.

A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Atilla fiai, a főurak, a főtisztek, 
a hun mágnások mind hajadonfőtt, megtépett ruhában.
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A koporsó mellett kétoldalt a testőrök ballagtak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfá-
tyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett 
megismerni a vértől.

Időnként dobok döbörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott:
– Átilla! jó királyom!
Olyankor végigzúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte.
Irtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. 

A hunok egybekeverten özönlöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. 
Gepidák, szarmaták, ugorok, háromnapi lójárásnyiról minden nép odasereglett. Azok már 
lóháton kísérték végeláthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, 
mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika vagy fekete szövet sötétí-
tette a színüket.

Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gon-
doltam: odafurakodok, s megkeresem Emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje 
a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az 
arcokat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált: Emőke elveszett közöttük.

Ha közéjük megyek – gondoltam –, megismerem őt: senkinek nincs olyan finom fehér 
keze, mint őneki. Száz kéz között is megismerném egy pillantással.

Vissza kellett fordulnom: fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát 
viszen. Azért is temetik este, hogy a sír helye megtalálhatatlan maradjon.

Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi 
fáklyát. De egyet se találtam, egy csutakot se találtam.

Eközben a temetési menet előrehaladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakod-
tam előbbre és előbbre: a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen 
volt áthatolnom rajta.

Eközben leszállt a nap, s bíbor-arannyal borította be a felhőket.
Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk.
Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam.
Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Azután meg arra gondoltam, hogy nem 

megyek tovább: minek töressem-tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök 
közelében menjek, úgyse láthatom, hogyan helyezik Atillát a sírba.

Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet továbbvonulását.
Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet s a Tisza egyik 

medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre.
Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. 

Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem 
látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töméntelen. Mintha egy táborba szállott 
volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Atillát a sírjába.

A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyász-
énekeket, a tompa dobpergést. Aztán kis időre csend következett: talán a táltosok imád-
koztak.

Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalog ment főurak és királynék 
lovát vitték.



220

A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBÓL

Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel 
a táborban alvásra szólították a sereget.

Aludj, Átilla! Jó éjszakát!
Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsák-gátat 

bontották meg: ráeresztették a vizet a sírra.
A fáklyák fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el: mindenki beledobta a Tiszába.
S a nép megindult némán visszafelé.
Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem: megvárom Emőkét. De mégis 

vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan 
belém ütközött.

A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt.
Ő is megállt a fa alatt, és beszélgetett néhány társával.
– A lovat – mondja – nem kellett volna úgy hagyni.
– Nem is hagyták – felelt egy másik hang.
– De úgy hagyták.
Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Atilla lovát leszúrták a sír-

nál, s a koporsó mellé fektették.
Rendjén valónak tudtam. Minden hunt így temetnek el: fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, 

a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, fölkel. 
A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé.

De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet: nem látok 
egyet se. Már a királynék és királyfiak jődögélnek vissza: a nők lóháton ülnek, s vezeti a lo-
vukat egy-egy csatlós.

A főurakat is megismerem.
S hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak: veszekednek, disputálnak.
– A kard Aladárt illeti!
– Csabát jelölte ki még életében!
– Csaba gyerök még! A hun népet gyerökre bízni nem lehet!
– Ott a fővezér!
S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik.
Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan 

hátramaradtak, leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. 
De akkor is itt kellene már lenniük.

Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló, 
alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íjcsúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot 
megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír.

– Tenyejet…
Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek.
Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire Emőkével.
Hiába: nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák 

közé, s Emőke a királynékhoz csatlakozott.
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65.

Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya 
körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is.

Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Atilla vitézségét. Sokszor el-
mondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép.

Rakott tűz is lobogott néhol: jóspapok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben.
A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fáklya csak tél-túl világítja11 

meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fáklya égett minden bejárat-
nál és rőzsetűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa.

A tér most sötét és sötétek a paloták is.
Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. 

Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes 
vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt és egy tányér 
elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott: az övé volt az a teríték.

Véltem, hogy Atilla tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tud-
ták: ki adja a tort? A nemzet adja? Atillának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga 
volt minden. A család adja? A család talán zavargástól tartott.

De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult 
belé. Atilla trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Atilla kardját fölvegye? Ez a kérdés 
foglalta el mindenki lelkét, nem a tor.

Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon; bementem a palota mögé a szállásomra.
A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok: semmi hortyogás. No, senki. Bizonyára kint 

vannak a társaim is a beszélgető csoportokban.
Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak-keltek, dobogtak, 

beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantosének.
No, nem lehet aludnom. Felöltöztem és kimentem.
A téren az öreg Almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság 

hallgatta búsan.
Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök.
Rám mereszti a szemét, mint a kísértetlátó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy 

mi lelte?
– Hát te? – böffen rám végre. – Itt vagy?
– Itt – felelem csodálkozva a kérdésen.
Valamit hebegett aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda: 

magukkal vonták.
– Csaba a király! – hangzott egy csoport ordítása a távolból.
Hátramegyek az istállóba: megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek 

a  nép közé.
Álmod énekel:

Tetemeit tettük hármas koporsóba.
Így vittük föld alá, föld alá, víz alá.

11   tél-túl világítja: csak néhol; elszórtan itt-ott; néhány helyen (népies)
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Íjak húrja pendül; nyílvesszők suhognak:
hű szolgáid ottan körüléd borulnak.

Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom 
Istene, mi történt?

A lantos a jobbját terjengetve folytatja:

Tisza árja indul lassú zuhogással.
Elborítja a sírt csillogó hullámmal.
Fáklyák elalusznak, csillagok lehullnak.
Kedves hű szolgáid körüléd borulnak.
Fekete sötétség hun nemzetre támad,
feketébb sötétség szívünkben a bánat.

Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom.
– Mit beszél ez a szolgákról? – hörgöm szinte fuldokolva.
Meghökken. A szemét mereszti rám.
– Nem voltál ott?
– Nem.
– Hogyan lehet az?
– Parancsolatra. Mit beszél ez a lantos? Nem értem.
– A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilazták minden kedves szolgáját? De  

hát te…
– Akik a gyászi zsákban voltak?!
– Azokat is.
Csak eltántorodtam, mint akit ólmos fütykössel sújtanak fejbe.
Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám? Ki ment el mellettem? 

Ki szólított meg, vagy ki lökött meg? Volt úgy, hogy leültem, és Emőkét jajgattam, aztán 
megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza part-
ján, ahova Atillát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó 
vízre.

S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd-bús női hang:
– Zéta!
Fölemelem a fejemet: Dzsidzsia áll mellettem. Sápadt és szomorú.
– Menekülj – rebegi –, menekülj! A városban irtózatos a vérengzés.
Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, aminőt 

a katalauni mezőn hallottam.
– A nép két pártra szakadt! – rebegi tovább Dzsidzsia. – Egymást öli a hun. A paloták 

körül. Menekülj! Ebből a pokolból!…
S ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan.
(Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal! Mindig mellettem lengett a te szárnyad, 

s mégis csak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az 
engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt? És én mégsem láttalak. Az én sze-
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mem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel, 
a Tisza fenekén. Most látom csak őt, most, amikor már nem látom.)

Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét:
– Dzsidzsia.
– Menekülj, Zéta! Menekülj!
– Velem jössz-e?
A feje alázatosan lekókadt:
– Ha megengeded.
Csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bí-

borszín lángtengerben. Mintha nyugat felől is hajnalodna.

És elindultunk.
1902
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VAJDA JÁNOS VAJDA JÁNOS 
(1827–1897)

 Húsz év múlva Húsz év múlva 

  Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen…

1876

 A virrasztók 

  Itt a nagy halott előttünk,
Kiterítve mereven.
A hideg, a téli éjben,
Csillagoltó sötétségben
Mi vagyunk még éberen.

A sirásban elfáradt már
Valamennyi jó rokon.
Talán mi se volnánk ébren,
Hanem mert a torban, éhen,
Rágódunk a csontokon.

A csontokon sem rágódnánk,
De hát – ez a kenyerünk.
Nem maradt ránk dús örökség;
Fizet minket a nemzetség,
Ha sírunk, énekelünk.
 
Már maholnap ez se kell majd.
„Elég volt a gyász, a dal.
Ami megholt, föl nem támad.
Haszontalan minden bánat!
Haj rá étel, dal, ital!”

 
Ilyen szelet hallunk is már.
Ki legtöbbet örökölt,
Annak van a legjobb kedve;
Ott van a mult elfeledve,
És eladva az a föld,
 
Hol pihennek a nagy ősök,
Kik szerezték vérökön
Azt is, amin ők mulatnak…
Idegenek jól aratnak
Vérben ázott térökön.
 
Ők alusznak szépen, mélyen;
Ébren már csak mi vagyunk.
Ők alusznak s nem álmodnak;
Mi virrasztunk ébren, haj csak
Ébren is mi – álmodunk.
 
Álmodunk mi hihetetlent,
El se merjük mondani.
A holt szeme félig nyitva;
Hátha meg nem volna halva,
S lehetne még valami…
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A nagy tenger éjszakába
Ki-kinézünk olykoron.
Mert nem tudjuk, hány az óra,
Hallgatunk a kakasszóra,
Merengünk egy csillagon,
 
Jó reménnyel, vak reménnyel,
Hogy ha megvirradna már!
De a hajnal csak nem pirkad,
S amit látunk, az se csillag:
Bolygó fény, vagy fénybogár!

 

És csak oly csöndes ne volna!
De ez úgy fojt, úgy ijeszt…
Dalunk is már egyre fárad,
Alig ad még bátorságot…
Égen földön semmi nesz…
 
Szempillánk is csuklik immár…
S ha az álom elnyomott,
S mi is alszunk, boldog Isten!
Akkor aztán késő minden –
Mozdulhat a tetszhalott!…

 Az üstökös 

  Az égen fényes üstökös; uszálya
Az ég felétől le a földre ér.
Mondják, ez ama „nagy”, melynek pályája
Egyenes; vissza hát sohase tér.

Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.
Forogni körbe nem tud, nem akar, hát
Örökké társtalan, boldogtalan!

Imádja más a változékony holdat,
A kacéran keringő csillagot;
Fenséges Niobéja1 az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok.

Szomoru csillag, életátkom képe,
Sugár ecset, mely festi végzetem,
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe,
Te mindenütt egyetlen, idegen!…

1882

1    Niobé: thébai királyné; tizennégy gyermeket szült, hét fiút és hét leányt; egyszer Létó elé helyezte magát, 
mivel Létónak csak két gyermeke született; Létó ezt elpanaszolta gyermekeinek, Apollónnak és Artemisznek, 
akik lenyilazták Niobé gyermekeit; az anya fájdalmában kővé vált, de még utána is könnyezett

1857
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Hát ne fordulj vak hevedben
A világ és rendje ellen…
Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde;
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki sohajtoz, ki mulat.
A világ csak – hangulat.

1883

REVICZKY GYULA 
(1855–1889)

 Magamról 

  Rossznak mondod a világot,
Dőresége bosszuságod;
Siratod az élet álmát,
Földi gondok durva jármát;
Felpanaszlod lázban égve:
Bölcs elméje, jók erénye
S fényt sugárzó lángod, ég,
Csak hiúság, búborék.
 
Óh, pedig hány perczed, órád
Volt, midőn e sujtoló vád
Könnyeidben elviharzott
S kiderült rá szíved, arczod.
Gyönyörűség volt az élet,
Megáldottad születésed’;
Rózsák közt jársz, azt hivéd,
S mi okozta? … Semmiség!
 
Nem tudod, mi nyomja szíved’,
Semmiségek üdvezítnek.
Hogy jön, nem tudod, csak érzed,
Hogy e bűnös-bűvös élet,
Mely ma szennyes, ronda börtön,
Holnap éden kertje rögtön.
Ma a békét áhitod,
S holnap küzdve élni jobb.

Ember! önző vágy vezérel.
Bánatával, örömével
Ezt az undok szép világot
Sorsodon át nézve látod.
Hogyha gondok elcsigáznak:
A világot éri vádad,
S ha örömre gyúl szived:
Nincs e földnél semmi szebb.
 
Ragyoghat a nap az égen;
Te sötétben, feketében
Látsz mindent, ha bánatod van;
Mig, ha kedved lángra lobban,
Minden érted van teremtve;
Télen is jársz rózsakertbe’;
A nap is csak rád ragyog,
S kik itt laknak: angyalok.
 
Az örvendőt meg nem érted,
Ha világod’ búban éled;
S csak ha lelked’ szenvedőnek
Vallod, sajnálsz szenvedőt meg.
Mit törődöl a világgal,
Szenvedő sziv sóhajával,
Ha egy édes pillanat
Teljesíti vágyadat!
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 Schopenhauer1 olvasása közben 

1    Arthur Schopenhauer (1788–1860): német filozófus

  Sötét lapok! komor, nagy eszmék!
Igazság, mély, egyhangu bánat.
S én hiszem is, de úgy szeretnék
Örülni mégis a világnak.
Nagy bölcs! olvaslak bámulattal;
De bölcseséged nem vigasztal.

Porember, óh, tanuld meg itten,
Hogy a teremtés elhibázott.
Maradj meg régi bűneidben;
Légy hitszegő, kegyetlen, álnok.
Légy aljas! bűnre vagy teremtve.
Gép vagy; ne bánd, ne vedd szivedre.

Átkozd anyádat, születésed’,
Utálatos légy önmagadnak.
Zokogj! nagy bűnhödés az élet,
S a boldogságnak vágya van csak.
Légy koldus vagy a sors kegyeltje:
Nyomorra, kínra vagy teremtve.

Fonák, hívságos, ferde minden,
Hanem szükséges; ez vigasztal.
Szükség határoz tetteidben.
Gonosz vagy?… ne törődj’ te azzal!
Sorsod előre van kiszabva,
Mint sötétedés holdba’, napba’.

Urad két óriási zsarnok:
A körülmények és a véred.
Gyötör a vágy sokszor s akarnod
Még sem lehet, te törpe, féreg!
Csak hurczolod tovább a vétket,
S az önzés balzsamod, reményed.

Nem tudsz te élni, csak hibában.
Erőd nincs jónak lenni mindég.
Önző vagy s gyáva halni bátran,
Fájdalmad, kínod bárhogy’ is tép.
Szerencsétlen vagy, gonosz vagy,
S élsz bűneidnek, kínaidnak.

Mert együgyűnek lehetetlen
Érezni kéjek hevülését.
S ha tán eszes vagy, ép’ a szellem
Csepegteti szivedbe mérgét.
Nyugalmadat elűzi kétség.
Rab vagy, silány játékszer és gép.

Gőgös sziveddel élsz kinokban,
Végetlen önzés lakja mélyét.
Tenbűnödet mindenha jobban
Beczézed mint a más erényét.
S minél kisebb vagy és silányabb,
Más ellen annál több a vádad.

Ha buta volnál, mint az állat,
Nem volna, hidd el, annyi vétked.
Az ész a fájdalom tenálad;
Az ész tipor a sárba téged;
Mert jámbor erkölcs és a szellem
Öröktől két halálos ellen.

Jóság, hüség: önzés, de gyáva.
Félt mindig, a ki sosem ártott.
Hazugság minden álom ára,
Ismerd s utáld meg a világot.
Ne gondolj véle: búban, üdvben
Nézz hidegen rá, megkövülten.
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Keresd az üdvöt nyugalomban,
S ne higyj a jóban, szeretetben.
A világ legrosszabb a hogy’ van
S az ember átka véghetetlen.
Erénye, üdve, vágya semmi,
S legjobb nem élni, nem születni.

Sötét lapok; mély, komor eszmék!
Takarjon el most rózsafátyol.
A boldogságban én hiszek még,
Bár tőlem minden percze távol;
S lelkem bár szomorú halálig,
Örömre, boldogságra vágyik.

S bár könnyem’ látja minden óra,
Szivem rajong, szeret, remél még,
S illatlehellő, mint a rózsa,
Bár eltaposták, összetépték.
S ha nem leszek is soha boldog:
Szeretek, álmodom, rajongok!

1878
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HERCZEG FERENC HERCZEG FERENC 
(1863–1954)

Fekete szüret a Badacsonyon Fekete szüret a Badacsonyon   

Párhuzamos barázdákban egyformára vágott, türkizkékre permetezett szőlőtőkék futnak szét 
a láthatárig, a kicirkalmozott vidék csodálatosképpen mégis olyan regényes, mint a tájkép 
nagymama zenélőóráján. Aki most látja először a hegyet, az is gyermekkori hangulatokat talál 
itt, amelyek édes melanchóliával cirógatják a szívét. Ha én a szőlőkben járok, Himfy lantjá-
nak pengését hallom; ha föltekintek a gigantikus hegytetőre, Berzsenyi pátosza mennydörög 
a lelkembe. A kihűlt vulkán fenséges és merész vonalaival úgy emelkedik az opál- és gyöngy-
kagylószínekben remegő tó fölé, mint az erő és a szépség istenszobrának talapzata. A gaz-
dagon tagolt lejtőkön szőlők, fölöttük sötét erdőkoszorú, a fák fölött titáni bazaltoszlopok 
meredeznek az ég felé. Ez a legszebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben 
láttam. Különb a palermói Monte Pellegrinónál, amelyről Goethe azt mondta: a világ leg-
szebb hegyfoka. Goethe nem látta a Badacsonyt. Mostanában mind több külföldi fordul meg 
a Balatonon, egyszer talán eljön az az ember is, akinek még mi, magyarok is el fogjuk hinni, 
hogy a Badacsony a természet szépségének egyik világcsodája.

*

Szüretelnek a Badacsonyon, de senkinek sem telik benne öröme, keserű lé folyik a borprésből. 
A halál árnyéka borul a verőfényes vidékre. Betege van minden háznak, beteg maga az öreg 
Badacsony. Reggeltől estig hallani lázas hörgését, kínos köhögését, sziklaarca napról napra  
fakóbb és idegenebb lesz; ez már a facies hippocratica1. A nagy Pán haldoklik! Beszéljünk ma-
gyarul: a hegy köhögése: robbantó töltények durrogása. Mert évek óta robbantják, darabolják, 
hordják a Badacsonyt. A haszonlesés rávetette magát, belevágta farkasfogait és ami szépséget 
nyert a Teremtőtől, azt cafatokban tépi le testéről. Sziklaormának óriás oszlopai, amelyek 
aranynál drágább fejedelmi koronaként övezték homlokát, egymás után ledőlnek, a helyükön 
undok sebhelyek támadnak, százöles fekélyek, vigasztalan kőomlások. Üzleti nyelven ezt úgy 
hívják: kitermelik a Badacsony bazaltját. A szőlőbirtokosok úgy szeretik a helyüket, mint 
családi pátriárkájukat, ők rémülettel és keserűséggel a szívükben tiltakoznak a szörnyű bar-
bárság ellen. Évek óta kongatják a vészharangot, segítséget kérnek, fűhöz-fához kapkodnak, 
tanácskoznak, folyamodnak, könyörögnek, de a dinamit konokul és ádázul tovább durrog, 
a hegy képe napról napra fogy és torzul: Istennél a kegyelem! Mikor a részvénytársaság először 
vetette rá magát prédájára, azzal áltatták a badacsonyiakat, hogy a bányákat a hegy belsejébe 
fúrják, a Badacsony profilját azonban nem érintik. Mikor már szörnyű módon elrútították, 
a háborgó lelkek csillapítására kijelöltek egy pontot, hogy azon túl már nem mennek. Most 
már régen túl vannak azon is, a dúlás vandál lendülettel folyik tovább, és ha egy erős kéz le 
nem veri a közkereseti sakálhadat a Badacsony testéről, akkor nem is fogják abbahagyni, 
míg az utolsó bazaltcafatot le nem rágták sziklacsontjairól. És majd marad a dalokban és 

1    facies hippocratica: hippokratészi arc, haldokló arckifejezése a haláltusában
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mondákban gazdag öreg Badacsony király helyén egy undok kő-dög a parton. És ha valaki 
kegyelmet kér a halálraítéltnek, akkor szembe találja magával a falvak lakóit, szegény, jó em-
bereket, asszonyokat, gyerekeket, akik munkához és kenyérhez jutottak a bányákban. Lám, 
a tőke emberszerető: spódiummá2 őrli fel öregapa csontjait és megengedi, hogy az unokák 
napszámosmunkát végezzenek mellette. 

*

Állítom: ilyen vandál módját a nyerészkedésnek, a nemzeti kincsnek egyesek javára való ilyen 
kíméletlen elpusztítását, semmiféle kultúrországban nem tűrnék meg. Próbálja meg valaki, és 
csináljon kőbányát a rajnai Loreley-sziklából, vagy hordja le Capri-sziget hegyét, majd meg 
fogja tanulni, mi a különbség mások közt és miköztünk. A magántulajdon, a szerzett jog 
szentségére hivatkoznak azok, akik a Badacsony testéből lakmároznak. Van azonban valami, 
ami szentebb a magántulajdonnál és minden szerzett jognál: a nemzeti érdek. Ha nemzeti ér-
dekből kell védeni a történelmi műemléket saját birtokosának értelmetlensége vagy kapzsisá-
ga ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék az Úristen remekművét, amely-
nek szépsége közös tulajdona minden magyar embernek? Tegyük fel, a székesfőváros egy nap 
bérbeadná a budai Halászbástya köveinek kitermelési jogát, és a legtöbbet ígérő badacsonyi 
részvénytársaság, amelyet Esterházy herceg úr tekintélye támogat, kőbányát csinálna Schulek 
architektúrájából.3 Nos, ez semmivel sem vadabb gondolat, mint az, ami a Badacsonyon 
történik. Sőt, egészben véve ártatlanabb dolog lenne, mert a Halászbástyát egy eljövendő 
tisztább kor a régi tervek szerint újból fölépíthetné, de a Badacsonyt senki, csak maga az 
Úristen tudná restaurálni, ha a kihűlt vulkánnal megint tüzet hányatna. Bizony mondom, 
a cég, amely a badacsonyi bányának a robbanószereket szállítja, büszke lehet patrónjainak4 
pusztító erejére. Azok nemcsak a hegyet zúzzák darabokra, de éreztetik hatásukat az egész 
művelt emberiséggel, mert szegényebbé teszik a világ szépséginventáriumát,5 azonkívül  
sebet ejtenek minden egyes magyar ember jóhírén is, mert ország-világ szemében azt a látsza-
tot keltik, hogy a mi fajtánk nem méltó ennek az istenáldotta országnak természeti kincseire. 
De még valamit összezúznak a robbantó töltények: sokunknak azt az öröklött babonás hitét, 
hogy az arisztokratikus nagybirtok konzervatív érték és valamiféle hivatást teljesít a nem-
zet szolgálatában. A Badacsony homlokán éktelenkedő sebhelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a  nagybirtok üzleti morálja egy a banktőkéével: mind a kettő a kémiai sav vakságával és 
mohóságával kezdi ki és rágja szét azt, ami a közelébe jut. Sőt mégcsak nem is konzervatív, 
hanem ebben az esetben a konzervatív nemzeti gondolat tagadása. 

Budapesti Hírlap, 1929. október 13.

2   spódium: csontliszt
3   architektúra: felépítés, szerkezet, rendszer; építőművészet
4   patrón: robbanótöltet, patron
5    szépséginventárium: az inventárium leltár, tárgyjegyzék jelentésben szerepel, a szókapcsolat jelentése szépség-

tár, szépségjegyzék
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(1877–1919)

 Góg és Magóg fia vagyok én…Góg és Magóg fia vagyok én…  

  Góg és Magóg1 fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke2 híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél3 betörnöm
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,4
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,5
Mégis győztes, mégis új és magyar.

1905

1     Góg és Magóg: a Bibliában szereplő pogány népek fejedelmei; Anonymus szerint Magógról nevez-
ték el a magyarokat; Ady Bilek című cikkében ezt írja: „Góg és Magóg népét érckapukkal zárták 
el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az érckaput; a mi népünk ezt sem teheti”

2     Verecke: a magyarok itt jöttek be a Kárpát-medencébe; ma Ukrajnához tartozik
3     Dévény: Dévénynél (Pozsony közelében) ért a Duna magyar területre, ez a történelmi Magyaror-

szág nyugati kapuja
4     Vazul: Szent István unokatestvére, Imre herceg halála után a trónra tört, István király megvakíttat-

ta, fülébe ólmot öntetett, fiait (András, Béla, Levente) száműzte
5     Pusztaszer: Anonymus szerint 896-ban itt kötötte a hét vezér a vérszerződést
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 Héja-nász az avaron Héja-nász az avaron 

  Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.

Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

1905

 Harc a Nagyúrral Harc a Nagyúrral 

  Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.

Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
„Nézd meg, ki vagyok” (súgtam néki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
„Add az aranyod, aranyod.”

„Engem egy pillanat megölhet,
Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítnak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak,
Nekem már várni nem szabad.”

„A te szivedet serte védi,
Az én belsőm fekély, galád.
Az én szivem mégis az áldott:
Az Élet marta fel, a Vágy.
Arany kell. Mennem kell tovább.”

„Az én jachtomra vár a tenger,
Ezer sátor vár énreám,
Idegen nap, idegen balzsam,
Idegen mámor, új leány,
Mind énreám vár, énreám.”



233

Ady EndrE 

„Az egész élet bennem zihál,
Minden, mi új, felém üget,
Szent zűrzavar az én sok álmom,
Neked minden álmod süket,
Hasítsd ki hát aranyszügyed.”

Már ránk szakadt a bús, vak este.
Én nyöszörögtem. A habok
Az üzenetet egyre hozták:
Várunk. Van-e már aranyod?
Zúgtak a habok, a habok.

És összecsaptunk. Rengett a part,
Husába vájtam kezemet,
Téptem, cibáltam. Mindhiába.
Aranya csörgött. Nevetett.
Nem mehetek, nem mehetek.

Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szólongatnak
És mi csak csatázunk vadul:
Én s a disznófejű Nagyúr.

1905

 Új Vizeken járok Új Vizeken járok 

  Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.
Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.

Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre,
Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.

Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,
Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.

Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,
Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott álmok.

Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse.

1905
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 Az ős KajánAz ős Kaján66  

6   

  Bibor-palástban jött Keletről7

A rímek ősi hajnalán.
Jött boros kedvvel, paripásan,
Zeneszerszámmal, dalosan
És mellém ült le ős Kaján.

Duhaj legény, fülembe nótáz,
Iszunk, iszunk s én hallgatom.
Piros hajnalok hosszú sorban
Suhannak el és részegen
Kopognak be az ablakon.

Szent Kelet vesztett boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen
És a kicifrált köd-jövendő
Táncol egy boros asztalon
S ős Kaján birkózik velem.

Én rossz zsaketben8 bóbiskálok,
Az ős Kaján vállán bibor.
Feszület, két gyertya, komorság.
Nagy torna ez, bús, végtelen
S az asztalon ömlik a bor.

Ó-Babilon ideje óta
Az ős Kaján harcol velem.
Ott járhatott egy céda ősöm
S nekem azóta cimborám,
Apám, császárom, istenem.

Korhely Apolló9, gúnyos arcú,
Palástja csusszan, lova vár,
De áll a bál és zúg a torna.
Bujdosik, egyre bujdosik
Véres asztalon a pohár.

7   
8   
9   

„Nagyságos úr, kegyes pajtásom,
Bocsáss már, nehéz a fejem.
Sok volt, sok volt immár a jóból,
Sok volt a bűn, az éj, a vágy,
Apám, sok volt a szerelem.”

Nyögve kinálom törött lantom,
Törött szivem, de ő kacag.
Robogva jár, kel, fut az Élet
Énekes, véres és boros,
Szent korcsma-ablakunk alatt.

„Uram, kelj mással viadalra,
Nekem az öröm nem öröm.
Fejfájás a mámor s a hírnév.
Cudar álmokban elkopott
A büszke oroszlán-köröm.”

„Uram, az én rögöm magyar rög,
Meddő, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- és vér-áldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?”

„Uram, én szegény, kósza szolga,
Elhasznált, nagy bolond vagyok.
Miért igyak most már rogyásig?
Pénzem nincs, hitem elinalt,
Erőm elfogyott, meghalok.”

„Uram, van egy anyám: szent asszony.
Van egy Lédám: áldott legyen.
Van egy pár álom-villanásom,
Egy-két hivem. S lelkem alatt
Egy nagy mocsár: a förtelem.”

6    Kaján: a bibliai Káin tulajdonnév köznevesült alakja; a kifejezést olyan személyre használjuk, aki kárörömmel, 
csúfondárosan, lenéző rosszakarattal szemlél másokat; Adynál teremtett, sajátos, mitikus alak, egyéni lelemény, 
szimbólum

7    Kelet: a kultúra és a költészet őshazája
8    zsaket: ünnepi alkalmakkor viselt, fekete színű férfi kabát, mai helyesírás szerint: zsakett
9    Apolló: a költészet istene a görög mitológiában, de a jelzője („korhely”) Dionüszoszt idézi
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„Volna talán egy-két nótám is,
Egy-két buja, új, nagy dalom,
De, íme, el akarok esni
Asztal alatt, mámor alatt
Ezen az ős viadalon.”

„Uram, bocsásd el bús szolgádat,
Nincs semmi már, csak: a Bizony,
Az ős Bizony, a biztos romlás,
Ne igézz, ne bánts, ne itass.
Uram, én többet nem iszom.”

„Van csömöröm, nagy irtózásom
S egy beteg, fonnyadt derekam.
Utolszor meghajlok előtted,
Földhöz vágom a poharam.
Uram, én megadom magam.”

S már látom, mint kap paripára,
Vállamra üt, nagyot nevet
S viszik tovább a táltosával
Pogány dalok, víg hajnalok,
Boszorkányos, forró szelek.

Száll Keletről tovább Nyugatra,
Új, pogány tornákra szalad
S én feszülettel, tört pohárral,
Hült testtel, dermedt-vidoran
Elnyúlok az asztal alatt.

1907

 A Sion-hegy alatt A Sion-hegy alatt 

  Borzolt, fehér Isten-szakállal,
Tépetten, fázva fújt, szaladt,
Az én Uram, a rég feledett,
Nyirkos, vak, őszi hajnalon,
Valahol Sion-hegy alatt.

Egy nagy harang volt a kabátja,
Piros betükkel foltozott,
Bús és kopott volt az öreg Úr,
Paskolta, verte a ködöt,
Rórátéra harangozott.

Lámpás volt reszkető kezemben
És rongyolt lelkemben a Hit
S eszemben a régi ifjuság:
Éreztem az Isten-szagot
S kerestem akkor valakit.
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Megvárt ott, a Sion-hegy alján
S lángoltak, égtek a kövek.
Harangozott és simogatott,
Bekönnyezte az arcomat,
Jó volt, kegyes volt az öreg.

Ráncos, vén kezét megcsókoltam
S jajgatva törtem az eszem:
„Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr,
Kihez mondottam sok imát?
Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem.”

„Halottan visszajöttem hozzád
Én, az életben kárhozott.
Csak tudnék egy gyermeki imát.”
Ő nézett reám szomorún
S harangozott, harangozott.

„Csak nagyszerű nevedet tudnám.”
Ő várt, várt s aztán fölszaladt.
Minden lépése zsoltár-ütem:
Halotti zsoltár. S én ülök
Sírván a Sion-hegy alatt.

1908

 Az Úr érkezése Az Úr érkezése 

  Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

1908
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 Kocsi-út az éjszakában Kocsi-út az éjszakában 

  Milyen csonka ma a Hold,
Az éj milyen sivatag, néma,
Milyen szomoru vagyok én ma,
Milyen csonka ma a Hold.

Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.

Fut velem egy rossz szekér,
Utána mintha jajszó szállna,
Félig mély csönd és félig lárma,
Fut velem egy rossz szekér.

1909

 Emlékezés egy nyár-éjszakára Emlékezés egy nyár-éjszakára 

  Az Égből dühödt angyal dobolt
Riadót a szomoru Földre,
Legalább száz ifjú bomolt,
Legalább száz csillag lehullott,
Legalább száz párta omolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Kigyúladt öreg méhesünk,
Legszebb csikónk a lábát törte,
Álmomban élő volt a holt,
Jó kutyánk, Burkus, elveszett
S Mári szolgálónk, a néma,
Hirtelen hars nótákat dalolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Csörtettek bátran a senkik
És meglapult az igaz ember
S a kényes rabló is rabolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Tudtuk, hogy az ember esendő
S nagyon adós a szeretettel:
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Hiába, mégis furcsa volt
Fordulása élt s volt világnak.
Csúfolódóbb sohse volt a Hold:
Sohse volt még kisebb az ember,
Mint azon az éjszaka volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Az iszonyúság a lelkekre
Kaján örömmel ráhajolt,
Minden emberbe beköltözött
Minden ősének titkos sorsa,
Véres, szörnyű lakodalomba
Részegen indult a Gondolat,
Az Ember büszke legénye,
Ki, íme, senki béna volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Azt hittem, akkor azt hittem,
Valamely elhanyagolt Isten
Életre kap s halálba visz
S, íme, mindmostanig itt élek
Akként, amaz éjszaka kivé tett
S Isten-várón emlékezem
Egy világot elsüllyesztő,
Rettenetes éjszakára:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.

1917

 Őrizem a szemed Őrizem a szemed 

  Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

1916
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 Vér és arany 

 Nekem egyforma, az én fülemnek,
Ha kéj liheg vagy kín hörög,
Vér csurran vagy arany csörög.

Én tudom, állom, hogy ez: a Minden
S hogy minden egyéb hasztalan:
Vér és arany, vér és arany.

Meghal minden és elmúlik minden,
A dics, a dal, a rang, a bér.
De él az arany és a vér.

Nemzetek halnak s újra kikelnek
S szent a bátor, ki, mint magam,
Vallja mindig: vér és arany.

1905

 Lédával a bálban 

  Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifju pára
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra.

„Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk.
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk.

Elhal a zene, s a víg teremben
Téli szél zúg s elalusznak a lángok.
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve
Rebbennek szét a boldog mátka-párok.

1905

 A Tisza-parton 

  Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szivem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erőm.

Gémes kút, malom alja, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók.
A Tisza-parton mit keresek?

1905
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 Az eltévedt lovas 

  Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

Hol foltokban imitt-amott
Ős sűrűből bozót rekedt meg,
Most hirtelen téli mesék
Rémei kielevenednek.

Itt van a sűrű, a bozót,
Itt van a régi, tompa nóta,
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.

Kisértetes nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember:
S a dombkeritéses síkon
Köd-gubában10 jár a November.

Erdővel, náddal pőre sík
Benőtteti hirtelen, újra
Novemberes, ködös magát
Mult századok ködébe bújva.

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.

Hajdani, eltévedt utas
Vág neki új hináru útnak,
De nincsen fény, nincs lámpa-láng
És hírük sincsen a faluknak.

Alusznak némán a faluk,
Multat álmodván dideregve
S a köd-bozótból kirohan
Ordas, bölény s nagymérgü medve.

Vak ügetését hallani
Hajdani, eltévedt lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

1914

10    Köd-gubában: a guba ősi népi viselet, gyapjúból szőtt felsőruházat

 A Hortobágy poétája 

  Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szivében,
A csorda-népek lelegelték.

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.

De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.

1905
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Szóval már téged, csak téged sajnállak.

Milyen régen és titkosan így volt már:
Sorsod szépítni hányszor adatott
Ámító kegyből, szépek szépiért
Forrott és küldött, ékes Léda-zsoltár.
Átadtam néked szépen ál-hitét
Csókoknak, kik mással csattantanak
S szerelmeket, kiket mással szerettem:
És köszönök ma annyi ölelést,
Ám köszönök mégis annyi volt-Lédát,
Amennyit férfi megköszönni tud,
Mikor egy unott, régi csókon lép át.

És milyen régen nem kutattalak
Fövényes multban, zavaros jelenben
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján
Milyen régen elbúcsuztattalak.
Milyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid maradjon,
Én csodás, verses rádfogásaimból
S biztasd magad árván, szerelmesen,
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bírt magának mindent vallani
S ráaggatott díszeiből egy nőre.

 Elbocsátó, szép üzenet 

  Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
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Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen,
Akartam látni szép hullásodat
S nem elhagyott némber kis bosszuját,
Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben,
Nem kevés, szegény magad csúfolását,
Hisz rajtad van krőzusságom11 nyoma
S hozzám tartozni lehetett hited,
Kinek mulását nem szabad, hogy lássák,
Kinek én úgy adtam az ölelést,
Hogy neki is öröme teljék benne,
Ki előttem kis kérdőjel vala
S csak a jöttömmel lett beteljesedve.

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod,12 e zsarnok, bús igát
S, mely végre méltó nőjéért rebeg,
Magamimádó önmagam imáját?
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

1912

11    krőzus: Krőzus mesés gazdagságú ókori király
12    nimbusz: dicsfény, tekintély
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 Sípja régi babonának 
Kernstok Károlynak13 baráti szeretettel

13   Kernstok Károly (1873–1940): festő, grafikus, a magyar avantgárd egyik tehetséges képviselője

  Csak magamban sírom sorsod,
Vérem népe, magyar népem,
Sátor-sarkon bort nyakalva
Koldus-vásár közepében,
Már menőben bús világgá,
Fáradt lábbal útrakészen.

Körös-körül kavarognak
Béna árnyak, rongyos árnyak,
Nótát sipol a fülembe
Sípja régi babonának,
Édes népem, szól a sípszó,
Sohse lesz jól, sohse látlak.

Szól a sípszó: átkozott nép,
Ne hagyja az Úr veretlen,
Uralkodást magán nem tűr
S szabadságra érdemetlen,
Ha bosszút áll, gyáva, lankadt
S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen.

Üzenhettek már utánam,
Kézsmárk hegye, Majtény síkja,
Határ-szélen botot vágok,
Vérem többé sohse issza
Veszett népem veszett földje:
Sohse nézek többet vissza.

 Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

  Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek

1913
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Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

1911

 Ember az embertelenségben 

  Szivemet a puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

És most mégis, indulj föl, erőm
Indulj föl, megintlen a Földről!
Hajnal van-e, vagy pokol éjfél?
Mindegy, indulj csak vakmerőn,
Mint régen-régen cselekedted.

Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban
Újból-élő és makacs halott.

Borzalmak tiport országútján,
Tetőn, ahogy mindég akartam,
Révedtem által a szörnyüket:
Milyen baj esett a magyarban
S az Isten néha milyen gyenge.

És élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,
Ki beteg szívvel tengve-lengve,
Nagy kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szivébe
S vél őrizni egy szebb tegnapot.

Óh, minden gyászok, be értelek,
Óh, minden Jövő, be féltelek,
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S hogy szánom menekülő fajtám.

Aztán rossz szivemből szakajtván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szivemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben.

1916
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 Sem utódja, sem boldog őse… 
  Sem utódja, sem boldog őse,

Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.

1909

 Párisban járt az Ősz 

  Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

1906
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BABITS MIHÁLY BABITS MIHÁLY 
(1883–1941)

 In Horatium In Horatium 

  Gyülöllek: távol légy, alacsony tömeg!
ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha
 nem hallott verseket ma, múzsák
  papja, erős fiatal füleknek1.
Nézz fel az égre: barna cigány ködök –
nézz szét a vízen: fürge fehér habok
 örök cseréjükért hálásak
  halld, Aiolost2 hogyan áldják, dallal.
A láng is hullám. Szüntelenül lobog
főnix3-világunk. Igy nem is él soha,
 mi soha meg nem halt. Halálnak
  köszönöd életedet, fü és vad!
Minden e földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint csobogó patak
 s „nem lépsz be kétszer egy patakba”,
  így akarák Thanatos4 s Aiolos.
Ekként a dal is légyen örökkön új,
a régi eszme váltson ezer köpenyt,
 s a régi forma új eszmének
  öltönyeként kerekedjen újra.
S ha Tibur gazdadalnoka5 egykor ily
mértéken zengte a megelégedést,
 hadd dalljam rajt ma himnuszát én
  a soha-meg-nem-elégedésnek!
Minden a földön, minden a föld fölött
folytonfolyású, mint hegyi záporár,
 hullámtörés, lavina, láva
  s tűz, örökös lobogó. – Te is vesd
el restségednek ónsulyu köntösét,
elégeld már meg a megelégedést,
 légy könnyű, mint a hab s a felhő,
  mint a madár, a halál, a szél az.

1    A Horatius-idézet első sora átvétel: az ókori Róma pontifexei (a legtekintélyesebb papi testület tagjai) ál-
dozatbemutatáskor „Odi profanum vulgus” felszólítással jelezték, hogy a tömeg fordítson hátat, mert csak 
a kiválasztottak lehetnek részesei a szertartásnak

2   Aiolos: a szelek istene a görög mitológiában, Poszeidón fia
3   főnix: ötszáz évenként a tűzben elégő és hamvaiból feltámadó madár az egyiptomi mitológiában
4   Thanatos: halálisten a görög mitológiában, az Éjszaka (Nüx) gyermeke
5   Tibur gazdadalnoka: Horatius; a költőnek Tiburban (ma Tivoli) volt birtoka
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Görnyedt szerénység, kishitü pórerény
ne nyomja lelked járomunott nyakát:
 törékeny bár, tengerre termett,
  hagyj kikötőt s aranyos középszert
s szabad szolgájuk, állj akarattal a
rejtett erőkhöz, melyek a változás
 százszínű, soha el nem kapcsolt
  kúsza kerek koszorúját fonják.

1904

 A lírikus epilógja A lírikus epilógja 

  Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy’ van?
Vak dióként dióban zárva lenni
S törésre várni beh megundorodtam.

Büvös körömből nincsen mód kitörnöm,
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy –
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.

1904
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 Esti kérdés Esti kérdés 

  Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyü, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:
olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban,
vagy kávéházban bámészan vigyázd,
hogy gyujtják sorban a napfényü gázt;
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
vagy országúton, melyet por lepett el,
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat;
vagy a hajónak ingó padlatán
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán;
vagy idegen várost bolygván keresztül
állj meg a sarkokon csodálni restül
a távol utcák hosszú fonalát,
az utcalángok kettős vonalát;
vagy épp a vízi városban, a Ríván

hol lángot apróz matt opáltükör,
merengj a messze multba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
elmúlt korodba, mely miként a bűvös
lámpának képe van is már, de nincs is,
melynek emléke sohse lehet hűvös,
melynek emléke teher is, de kincs is:
ott emlékektől terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted:
csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?
minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok6

s a nap, ez égő szizifuszi kő?
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

6   
1909

6    Danaida-lányok: Danaosz király ötven leánya; unokafivéreik szerelmükkel üldözték őket, s Danaosz bele-
egyezett a házasságba, de tőröket osztott szét lányai között, hogy a nászéjszakán öljék meg alvó férjüket; tet-
tükért a danaidák az alvilágban azzal lakolnak, hogy örökkön-örökké vizet kell hordaniuk egy lyukas hordóba
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 Jobb és bal Jobb és bal 

    I.

Láng, láng, meddig cibálnak badar
szelek

jobbra és balra? Hajlik a láng jobbra,
hajlik balra de mit neki
jobb és bal: ki csak fölfelé tör?

Melyik égtáj
mondhatja őt övének? Jobbra vagy
balra csak rokont keres,
kit áttüzesítsen, s magával röpítsen!

 
II.

 
Ki állíthat

jobbra vagy balra engem?
Labdázzatok, mindenkié vagyok!
Csak majd az Isten
ha az Itélet trombitája szól,
állítand jobbra vagy balra.
A többi: játék. (Noha sírnom kell rajta.)

III.
 

A többi: játék! bolond, noha véres,
vad játék olykor, melyben a szegény
méla gyerek szédülten, ütlegek közt
ing, míg el nem jő Apja, s kézenfogva
el nem viszi… ing, mint a báb

dülöng
bizonytalan színpadán.

 
IV.

 
S tán

ilyen báb vagyok én is – de a bábot
drótjai tartják; s tudjátok meg, izmos
drótjaimat nem kétfelülről
rángatják, hanem Valaki fölülről

igazítja
kimondhatatlan ujjal.



250

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

 Mint különös hírmondó… Mint különös hírmondó… 

  Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi ujságot
mert nyáron át messze a hegytetején ült s ha este
kigyultak a város lámpái alatta, nem látta őket
sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál

s ha berregést hallott, találgatta: autó? vagy repülőgép?
vagy motor a síma Dunán? s ha szórt dobogásokat hallott
tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat
vernek lenn kőmivesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl

gépfegyvert próbál – oly mindegy volt neki! tudta,
balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is,
százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért
ujra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves

jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig
szellem és szerelem – jól tudta ezt a hegyi hírnök
s elbútt, messze a hírektől; de ha megjön a füttyös,

korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap
kéjes mosollyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos
bánatban elhagyott szeretői, a lombok és ingnak,
mint beteg táncoslány aki holtan hull ki a táncból:

akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes
völgyek felé mint akit nagy hír kerget le hegyéről
és ha kérdik a hírt, nem bir mást mondani: ősz van!
nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: ősz van!

úgy vagyok én is, nagy hír tudója: s mint bércet annál több
forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem
úgy feszűl a szavaktól; pedig mi hírt hozok én? mit
bánom a híreket én? forrong a világ, napok állnak

versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült
népek nyugtalanok: mit számít? én csak az őszre
nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor
állatok, érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb
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tájaira, s lankad lélekzete, mint szeretőké –
óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek
ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden
emberi történés! a tél puha lépteit hallom,

jő a fehér tigris, majd elnyujtózik a tájon,
csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha
tagjait s megy, hulló szőrétől foltos a rétség,
megy s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.

1930

 Ősz és tavasz között Ősz és tavasz között 

  Elzengett az őszi boros ének.
Megfülledt már hüse a pincének.
Szél s viz csap a csupasz szőllőtőre.
Ludbőrzik az agyagos domb bőre,
elomlik és puha sárrá rothad,
mint mezitlen teste egy halottnak.

Este van már, sietnek az esték
álnokul mint a tolvaj öregség
mely lábhegyen közeledik, halkan,
míg egyszercsak ugrik egyet, s itt van!
Nem tudjuk már magunkat megcsalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Leesett a hó a silány földre,
talán csak hogy csúfságát befödje.
Most oly fehér mint szobánkban este
fekhelyünk, ha készen vár megvetve,
puha dunnánk, makulátlan párnánk:
s mintha a saját ágyunkon járnánk,

mint a pajkos gyerekek, ha még nem
akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején, ringva,
mig jó anyjuk egyszer meg nem unja
s rájuk nem zeng: „Paplan alá! Hajjcsi!”
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!
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Már az év, mint homokóra, fordul:
elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
s mint unt homokját a homokóra,
hagyja gondját az ó év az ujra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen…

Türelmetlen ver a szivünk strázsát,
mint az őr ha tudja már váltását.
Idegesen nyitunk száz fiókot.
Bucsuizzel izgatnak a csókok.
Öreg öröm, nem tud vigasztalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!
Pehely vagyok, olvadok a hóval,
mely elfoly mint könny, elszáll mint sóhaj.
Mire a madarak visszatérnek,
szikkad a föld, hire sincs a télnek…

Csak az én telem nem ily mulandó.
Csak az én halálom nem halandó.
Akit egyszer én eleresztettem,
az a madár vissza sohse reppen.
Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak;
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Ami betüt ágam irt a porba,
a tavasz sárvize elsodorja.

Száradt tőke, unt tavalyi vendég:
nekem már a tavasz is ellenség!
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság,
mint a letört karóra a rózsák,
rémült szemem csókkal eltakarni…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

1936
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 Jónás könyve Jónás könyve 

    Első rész

Monda az Ur Jónásnak: „Kelj fel és menj
Ninivébe7, kiálts a Város ellen!
Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság:
szennyes habjai szent lábamat mossák.”
Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,
de nem hová a Mennybeli akarta,
mivel rühellé a prófétaságot,
félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze,
semhogy a feddett népség megkövezze.
Kerülvén azért Jáfó8 kikötőbe
hajóra szállott, mely elvinné őtet
Tarsis9 felé, s megadta a hajóbért,
futván az Urat, mint tolvaj a hóhért!

Az Ur azonban szerzett nagy szelet
és elbocsátá a tenger felett
s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor
ingó és hulló kék hullámfalakból,
mintha egy uj Ninive kelne-hullna,
kelne s percenként összedőlne ujra.
Forgott a hajó, kettétört az árboc,
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.

A görcs hajósok, eszüket veszítve,
minden terhet bedobtak már a vízbe,
s míg arcukba csapott a szörnyü sóslé,
kiki a maga istenét üvölté.
Jónás mindent kiadva, elcsigázva,
betámolygott a fedélközi házba,
le a lépcsőkön, a hajófenékre,
s ott zuhant bódult félálomba végre
gurítván őt az ázott, rengő padlat.

7   Ninive: ókori mezopotámiai város, i. e. 704–612-ig Asszíria fővárosa volt
8   Jáfó: ókori kikötőváros a Földközi-tenger keleti partján
9   Tarsis: kis-ázsiai kikötőváros
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S így lőn hogy a kormányos belebotlott,
a deszkákat vizsgálva, s rája szólt:
„Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet?
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vízen át velünk mivégre jössz?”

S ő monda néki: „Zsidó vagyok én
s az Egek Istenétől futok én.
Mi közöm nékem a világ bünéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém:
senki bajáért nem felelek én.
Hagyjatok itt megbujni a fenéken!
Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem.
De ha kitesztek még valahol élve,
tegyetek egy magányos erdőszélre,
hol makkon tengjek és keserű meggyen,
békében, s az Isten is elfeledjen!”

De a kormányos dühhel csapta vissza:
„Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza?
Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki?
Innen csak a tengerbe tehetünk ki!
Ki is teszünk, mert nem türöm hajómon
az ilyet, akit mit tudom mi bűn nyom.
Már biztos hogy te hoztál bajba minket:
magad mondod hogy Isten átka kerget.
Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg.
Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek
ezt a zsidót!” S már nyolc marok ragadta,
nehogy hajójuk süllyedjen miatta,
mert nehéz a kő, és nehéz az ólom,
de nehezebb kit titkos súlyu bűn nyom.

Jónás azonban jajgatott s nyögött
és meglóbálták a tenger fölött.
„Vigyázz – hó-rukk! Pusztuljon aki nem kell!”
S nagyot loccsant… s megcsöndesült a tenger,
mint egy hasas szörny mely megkapta étkét.
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S már a hajósok térdencsúszva, kétrét
görbedve sírtak és hálákat adtak,
könnyelmü áldozatokat fogadtak,
s a messzeségben föltünt a szivárvány.

A víz simán gyürűzött, mint a márvány.

Második rész

Az Ur pediglen készitett vala
Jónásnak egy hatalmas cethalat
s elküldte tátott szájjal hogy benyelné,
halat s vizet vederszám nyelve mellé
minek sodrán fejjel előre, hosszant
Jónás simán s egészben úgy lecsusszant
gyomrába hogy fején egy árva haj
nem görbült, s ájultából csakhamar
fél-ébren pislogott ocsúdva, kába
szemmel a lágy, vizes, halszagu éjszakába.

És így jutott a szörny-lét belsejébe
vak ringások eleven bölcsejébe,
és lakozék három nap, három éjjel
a cet hasában, hol éjfél a déllel
egyforma volt, s csupán a gondolatnak
égre-kigyózó lángjai gyulladtak,
mint fulladt mélyből pincetűz ha támad.
És könyörge Jónás az ő Urának
a halból, mondván: „Kiáltok Tehozzád,
hallj meg, Isten! Mélységből a magasság
felé kiáltok, káromlok, könyörgök,
a koporsónak torkából üvöltök.

Mert dobtál vala engem a sötétbe
s tengered örvényébe vetteték be,
és körülvett a vízek veszedelme,
és fű tekeredett az én fejemre,
bő hullámaid átnyargaltak rajtam,
és Egyetemed fenekébe hulltam,
a világ alsó részeibe szállván,
ki fent csücsültem vala koronáján!
Én aki Jónás voltam, ki vagyok már?
Ki titkaidat tudtam, mit tudok már?
Kényedre hány-vet hánykódó vized
s nyálkás hus-záraiba zárt a Cet.”
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S lélekze Jónás, mivelhogy kifulladt,
sürűn szíván kopoltyuját a Halnak,
mely csupa verdesés és lüktetés volt,
s a vízből-szürt lélekzet mind kevés volt,
a roppant haltest lihegve-dobogva
szokatlan terhét ide-oda dobta
kinjában, míg Jónás émelygve s étlen
tovább üvöltött a büzös sötétben,
s vonítva, mint a farkas a veremben,
nyögött: „Bezároltattál, Uram, engem!
Sarak aljába, sötétségbe tettél,
ragyogó szemed elől elvetettél.
Mindazonáltal szemeim vak odva
nem szűnik nézni te szent templomodra.
Sóvár tekintetem nyilát kilőttem
s a feketeség meghasadt előttem.
Éber figyelmem erős lett a hitben:
akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten!
Rejteztem én is elüled, hiába!
Utánam jöttél tenger viharába.
Engedetlen szolgádat meggyötörted,
magányos gőgöm szarvait letörted.
De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád,
annál világosabb előtte orcád.

Most már tudom hogy nincs mód futni tőled
s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.
De te se futhatsz, Isten, énelőlem,
habár e halban sós hús lett belőlem!”

Ekkor nagyot ficánkodott a Cethal,
Jónás meg visszarugott dupla talppal.
S uj fájdalom vett mindkettőn hatalmat:
a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak.

És monda Jónás: „Ki táncoltat engem?
Ki az aki nem hágy pusztulni csendben?
Besóztál görgő tengered savával
és csapkodsz, mintha játszanál csigával.
Mert megfogyatkozott bennem a lélek:
de az én Uram akará hogy éljek.
Ebének kíván engemet a Pásztor
és megszabadított a rothadástól.
Jössz már, Uram, jössz, záraim kizárod
s csahos szókkal futok zargatni nyájad.
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Mert imádságom eljutott tehozzád
és végigjárta a Magasság hosszát.
Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen,
hogy amit megfogadtam, ne felejtsem,
mert aki éltét hazugságba veszti,
a boldogságtól magát elrekeszti.”

Igy szóla Jónás, s eljött a negyednap
és akkor az Úr parancsolt a halnak,
ki Jónást a szárazra kivetette,
vért, zsírt, epét okádva körülötte.

Harmadik rész

S monda az Ur Jónásnak másodizben:
„Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten.
Menj, a nagy Ninivéig meg se állj,
s miként elédbe írtam, prédikálj!”

S fölkele Jónás, menvén Ninivébe,
melynek három nap volt járó vidéke,
három nap taposhatta azt akárki
s kanyargós utcáiból nem talált ki.

Menvén hát Jónás, első nap kiére
egy sátrakkal telt, csillagforma térre
s az árusok közt akik vad szakállát
és lotykos, rongyos, ragadós ruháját,
ahol helyet vőn, kórusban nevették,
kiáltott, mint az Ur meghagyta, ekként:

„Halld az Egek Urának Istenének
kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg,
vagy kénkövekkel ég föl ez a város
s föld alá süllyed, negyven napra mához!”

Igy szólott Jónás, s szeme vérbeforgott,
kimarjult10 arcán verítéke csorgott,
de az árusok csak tovább nevettek,
alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek
s Jónás elszelelt búsan és riadtan
az áporodott olaj- s dinnyeszagban.

10   kimarjult: kisebesedett
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Másod estére másik térre ére,
a színészek és mímesek11 terére,
kik a homokon illegve kigyóztak
s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak.
Ott Jónás a magas ülés-sorok csucsára
hágván, olyat bődült bozontos szája,
hogy azt hitték, a színre bika lép.
Mohón hökkenve némult el a nép,
míg Jónásból az Ur imígyen dörgött:
„Rettegj, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt!
Harminckilencszer megy le még a nap,
s Ninive napja lángba, vérbe kap!”

S az asszonyok körébe gyűltek akkor
s kisérték Jónást bolondos csapattal.
Hozzá simultak, halbüzét szagolták
és mord lelkét merengve szimatolták.

Igy ért, az asszonyoktól közrevéve,
harmadnap a királyi ház elébe.
Ott már tudták és várták és bevitték
egy nagy terembe, hol arany teríték
mellett hevertek a Hatalmasok,
nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok,
és meztelen táncoltak ott a szolgák
vagy karddal egymást ölték, kaszabolták
játékul. Jónást meg egy cifra oszlop
tetejébe tették hogy szónokoljon
és jövendölje végét a világnak.

És Jónás akkor egy iszonyu átkot
kiáltva a királyra s udvarára
s az asszonyokra és a palotára
s a színészekre és a mímesekre
s az árusokra és a mívesekre
s az egész Ninivére mindenestül,
leugrott, és az őrökön keresztül
kitört, s a termen át, s a szoborerdőn,
csarnokon, folyosókon és a kerten,
tavat megúszva, rácsokon lekúszva,
s a vízvezeték-csatornán lecsúszva,
utcán és bástyán, falmentén szaladva

11   mímesek: komédiások
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rohant ki Ninivéből a szabadba,
egyetlen látomással dúlt szivében:
hogy kő kövön nem marad Ninivében.

És méne a pusztába, hol a sáskák
a gyér fü szomjas zöldjét mind levásták,
hol aki a forró homokra lépett
jó saru nélkül, a talpa megégett:
ott megfogadta, harmincnyolc napig
böjtölve s imádkozva ott lakik
s nem mozdul, mígnem messze kénköves
lángoktól lenne lenn az ég veres
s hallanék hogy a föld egyszerre szörnyet
dördül, s a nagy vár tornyai ledőlnek
s ugy elpusztul minden ninivei,
maga és apja s anyja, fiai
s lányai, huga-öccse, nénje-bátyja,
mint hajdan a Jeroboám12 családja.

S azontul, harmincnyolcból visszamenve,
a napokat számlálja vala rendre,
kiáltozván az Urhoz: „Halld, Hatalmas!
Hires Bosszuálló, szavamra hallgass!
Elküldtél engem, férgekhez a férget,
kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
Én inkább ültem volna itt a pusztán,
sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán.
De böjt s jámborság néked mint a pélva13,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni ahova te küldtél.
Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megcsufoltak, Egek Alkotója!
Szolgádat pellengérre állították,
mert gyönge fegyver szózat és igazság.
Nincs is itt haszna szépszónak s imának,
csak harcnak és a hatalom nyilának.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem,
harc és pusztulás prófétája lettem.
Harcolj velük hát, Uram, sujtsd le őket!

12   Jeroboám: II. Jeroboám (i. e. 793–753) Izrael utolsó királya volt
13    pélva: pelyva, a gabonaszemet borító vékony, hártyás levélkék, illetve ezeknek a csépléskor leváló és összegyű-

lő tömege; csekély értékű takarmány
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Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket,
mert nem lesz addig igazság, se béke,
míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre.”

S elmult egy hét, és kettő, három, négy, öt,
és már a harmincnyolcadik nap eljött.
Jött a reggel és a dél és az este:
Jónás egész nap az ég alját leste.
S már a láthatár elmerült az éjben,
s egy árva ház sem égett Ninivében.

Negyedik rész

Mert látá az Ur, hogy ott egyik-másik
szivben még Jónás szava kicsirázik
mint jó mag ha termőföldre hullott,
s pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt.
S gondolta: „Van időm, én várhatok.
Előttem szolgáim, a századok,
fujják szikrámat, míg láng lesz belőle;
bár Jónás ezt már nem látja, a dőre.
Jónás majd elmegy, de helyette jő más”,
igy gondolá az Ur; csak ezt nem tudta Jónás,

s azért felette megharaguvék,
és monda: „Mikor ide kijövék,
s azóta napról-napra s egyre többen
jöttek a városból kérdezni tőlem,
kicsit gúnyolva, kicsit félve-bánva,
hány nap van hátra még? S én számról-számra
közlém pontossan. S most szégyenben hagytál!
Hazudtam én, és hazudott a naptár.
És hazudott az Isten! Ezt akartad?
Bünbánók jószándékát megzavartad.
Hiszen tudhattam! Kellett volna tudni!
Azért vágytam hajón Tarsisba futni…
Mert te vagy aki fordít rosszat jóra,
minden gonosznak elváltoztatója.
De már az én lelkem vedd vissza tőlem,
mert jobb nekem meghalnom, hogysem élnem.”
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Tudnivaló pedig itt hogy kimenve
a városból Jónás, ül vala szembe,
a város ellenébe, napkeletnek,
árnyékban, mert egy nagylevelü töknek
indái ott fölfutva egy kiszáradt,
hőségtől sujtott fára, olyan árnyat
tartottak, ernyőt eltikkadt fejére,
hogy azalól leshetett Ninivére
fátylában a nagy fények fonta ködnek.
S örüle Jónás módfelett a töknek.

Aztán egy reggel, hajnaltájra, szerzett
a nagy Uristen egy kicsinyke férget,
mely a töknek tövét megrágta volna
és tette hogy indája lekonyulna,
levele megpörögve kunkorodna
s az egész tök elaszva szomorodna.

Oly vékonnyá fonnyadt, amily nagyra felnőtt:
nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt.

S akkor az Isten szerze meleget
s napkeleti szárasztó szeleket
s lőn hogy a nap hévsége megsütötte
Jónás fejét, és megcsapván, felette
bágyadttá szédítette, ugyhogy immár
úgy érzé, minden körülötte himbál,
mintha megint a hajón volna; gyomra
kavargott, és gyötrőn égette szomja
s ezt nyögte csak: „Lelkem vedd vissza, kérlek,
mert jobb már hogy meghaljak, semhogy éljek.”

S monda az Ur Jónásnak: „Lásd, valóban
méltán busúlsz s vádolsz-e haragodban
a széleslombu, kövér tök miatt,
hogy hűs árnya fejedről elapadt?”
S felelt, kitörvén Jónásból a méreg:
„Méltán haragszom azért, mígcsak élek!”

És monda akkor az Isten: „Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyért kezed nem munkálkodott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.
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És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel?
melynek tornyai vetekedve kelnek?
mely mint egy győztes harci tábor terjed
a sivatagban, és utcái mint
képeskönyv amit a történet irt,
nyilnak elém? Ne szánjam Ninivének
ormát mely lépcsőt emel a jövőnek?
A várost amely mint egy fáklya égett
nagy korszakokon át, és nemzedékek
éltek fényénél, s nem birt meg vele
a sivatagnak annyi vad szele?
Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széjjel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?

Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.”

Igy szólt az Ur, és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott.
Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkedének.
A szörnyű város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.

1937–1938
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 Jónás imája Jónás imája 

  Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök
Cethal szájában végkép eltünök,
a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

1939

 Húsvét előtt 

  S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva belül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
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  ha szétszakad ajkam, akkor is,
  ha vérbe lábbad a dallal és
  magam sem hallva a nagy Malom
  zúgásán át, dalomnak izét
  a kínnak izén
  tudnám csak érezni, akkor is
  – mennyi a vér! –
  szakadjon a véres ének!

Van most dícsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hűlni borogatott
ágyúk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:

  mert rejtek élet száz szele, március
  friss vérizgalma nem türi géphalált
  zengeni, malmokat; inkább
  szerelmet, embert, életeket,
  meg nem alvadt fürge vért:
  s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
  ez inni való sós vérizü szélben,
  a felleg alatt,
  sodrában a szörnyü Malomnak,

mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szűz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék
forgása lejárat:
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  én mégsem a gépet énekelem
  márciusba, most mikor
  a levegőn, a szél erején
  érezni nedves izét
  vérünk nedvének, drága magyar
  vér italának:
  nekem mikor ittam e sós levegőt,
  kisebzett szájam és a szók
  most fájnak e szájnak:

de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,

  ki először mondja ki azt a szót,
  ki először el meri mondani,
  kiáltani, bátor, bátor,
  azt a varázsszót, százezrek
  várta, lélekzetadó, szent,
  embermegváltó, visszaadó,
  nemzetmegmentő, kapunyitó,
  szabadító drága szót,
  hogy elég! hogy elég! elég volt!

hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
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Ó, béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

1916

A DanaidákA Danaidák  

Lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen, bús alvilágban, asphodelosok14 között, hol asphodelos 
meg se moccan, gyászfa nem bókol galyával, mákvirág szirmát nem ejti, mert a szél ott mélyen 
alszik, alszik asphodelos ágyban, mélyen alszik, nem beszél,

hol a tók acéltükörként mozdulatlan elterülnek, pillák könnyen szenderülnek, mert a pillák 
legyezője, habszövetnek fodrozója sohase jár ott, a szél; 

óriási amphorákba, alabastrom amphorákba ötven asszony, bünös asszony karcsu vázát meg-
meritve, majd meritve, majd üritve kárhozott bús ötven asszony mindörökre töltöget,

ötven kárhozott bus asszony óriási alabastrom amphorákba mindhiába töltögeti drága ned-
vét, drága Léthéből meritett sohasem elég vizet.

Óriási karcsu gyászfák ágaikat sohse rázzák: [minden águk egy-egy lélek, öngyilkos bús régi 
lélek, mely most néma fán tenyész;

érzőn, mégis öntudatlan nyujtja lombát mozdulatlan, mozdulatlan és sötéten, át a réten,

át a réten, hol a Léthe (ez a rét a Léthe réte) száz belémosott bünöktől szennyes vizzel, elfelej-
tett ős bünöktől szennyes vizzel körbe folyva nem enyész, 

14   asphodelos: méteres magasságúra növő, koloncos gyökerű, levélrózsás növény
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nem enyész, nem ér tengerbe, hanem hétszer körbe-körbe, vissza önmagába]: ottan ötven 
asszony kárhozottan ötven órjás amphorába mindhiába, mindhiába tölti könnyét és vizét, 

majd merítve, majd üritve, mindhiába, mert az ötven bűvös edény tölthetetlen mint a tenger 
önmagától megapad és elhuzódik és az ötven bűnös asszony Léthe vízét alabastrom ampho-
rákba mindörökre csak hiába tölti szét. 

Ötven asszony, alabastrom testtel, ébenszinü hajjal érzőn, mégis öntudatlan öntögetve 
szakadatlan félig értett dalra kel, 

ötven kárhozott bus asszony felvilágból lehozott és lelkeikbe visszajáró félig értett félemléket 
fojtott hangon énekel: 

„Meggyilkoltuk férjeinket, ötven daliás nagy férfit és szerettünk, csak szerettünk, Isten tudja, 
kit szerettünk, vágykancsóból meritettünk, meritettünk, üritettünk, fenn a zöldvilágu föl-
dön, az aranyos nap alatt – 

Régi szavak járnak vissza elsötétült lelkeinkbe, mint sötétben nagy szobákba utcáról behul-
lott fények; mit jelentenek? hiába próbálunk rá emlékezni; mit jelent az, hogy: szeretni? mit: 
kivánní? és: ölelni? a homályban mindhiába kérdezzük az árnyakat. 

Csak daloljunk: Meggyilkoltuk – s emlékezzünk: férjeinket – csak daloljunk, bár nem értjük, 
és meritsünk és üritsünk; úgy sem tudjuk abbahagyni; és daloljunk, bár nem értjük, mert kü-
lönben némaság van, és a némaság oly félős! néma, rengeteg sötétség: a sötétség nem beszél” 

Igy dalolt az ötven asszony, ötven kárhozott bus asszony, egymáshoz mind oly hasonló ében-
fürtü, alabastrom testü ötven testvérasszony igy dalolt a Léthe-réten, lélekfák közt, mákvirág 
közt, óriási amphorák közt, Léthe mellett, hol a szél 

lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen bus alvilágban alszik asphodeloságyban, mélyen alszik, 
nem beszél. 1910
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 Ádáz kutyám 

  Ádáz kutyám, itt heversz mellettem.
Amióta a gazdád én lettem,
ez a hely a legjobb hely tenéked:
nem érhet itt semmi baj se téged.
Rajtam csügg a szemed, hív imádás
együgyű szálán csügg, boldog Ádáz.

Mert boldog ki jámborul heverhet
valami nagy, jó hatalom mellett.
S te jámbor vagy, bár olykor asszonykád
bosszújára megrablod a konyhát
s csirkét hajszolsz vadul a salátás
ágyakon át: jámbor, noha – Ádáz.

Elcsavarogsz néha messze innen,
el is tévedsz kóbor hegyeinkben;
avagy titkos kalandjaid vannak.
Ág tép, gonosz ebek rád rohannak,
zápor is lep, szőröd-bőröd átáz:
ázva, tépve jössz vissza, kis Ádáz.

Visszajössz, mert ugyan hova mennél?
Hol lehetne egyéb helyed ennél?
Szimatokból ezer láthatatlan
ösvény vezet téged mindenhonnan
hívebben, mint bennünket a látás:
minden ösvény ide vezet, Ádáz!

Tudod, hogy itt valaki hatalmas
gondol veled, büntet és irgalmaz,
gyötör olykor, simogat vagy játszik,
hol apádnak, hol kínzódnak látszik:
de te bízol benne. Bölcs belátás,
bízni abban, kit nem értünk, Ádáz.

Óh, bár ahogy te pihensz lábamnál,
bizalommal tudnék én is Annál
megpihenni, aki velem játszik,
hol apámnak, hol kínzómnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

1924
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 A gazda bekeríti házát 

  Léckatonáim sorban állnak már, pici
földem a földből kikerítve, könnyü szál
dzsidások módján állnak őrt, hatalmasan
igazságukban; ők a törvény, ők a jog,
erőm, munkám, nyugalmam és jutalmam ők,
s jel hogy vagyok; sün-életem tüskéi e
szakadt létben, kizárva minden idegent,
de átbocsátva ami még közös maradt
a testvérek közt: táj varázsát, távoli
egek pirossát, és a tejnél édesebb
levegőt; mostanában ugyan e szeles
október hidegét is, aki április
karmosabb öccse –
 
 Óh mi edzve karmosabb
öcsökhöz már, kincses tavalyból érkezett
bátyák magunk: mit, hízelegni a modern
szeleknek? Ősz ez! barbár, gyilkos és hazug.
Szemtelen ősz! Nyárnál hangosabb! Csupa vad
zaj, tusa, tánc! Ezer madár alatt a fák
nem ingtak-zengtek ennyire! De élet e
lárma és rángás? Csöndben érik a csira
a föld alatt; halk a termékeny éj; a fű
növése lassú: ez az élet! Kertem, ódd
a magvat ami megmaradt kincses tavaly
füvéből és barbár szelekkel ne törődj!
 
Jöhet a vad tánc, tépő, részeg, ál-buján
vetkőzni csontig a virágokat; jöhet
a vak kacaj ápolt növényeinkre; majd
a fehér-csuhás vezeklő, a tél; te csak
maradj a tavaly őre! s ha a jövevény
lenézve így szól: „Én vagyok az Új!” – feleld:
„A Régi jobb volt!” – Hősi léceid mögött
mint középkori szerzetes dugott a zord
sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros
képégetők elől pár régi könyvet: úgy
dugd magvaid, míg, tavasz jőve, elesett
léckatonáid helyén élő orgona
hívja illattal a jövendő méheit.

1925
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 Cigány a siralomházban 

  Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas
fényes, páncélos, ízelt bogarat.

Úgy született később az ajkamon, mint
a trombitahang, mint a trombitahang
katonák szomjas, cserepes ajkain.

De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön
mint beesett szemek gödreiben
remegve fölcsillan a könny.

Nem magamért sírok én: testvérem van millió
és a legtöbb oly szegény, oly szegény,
még álmából sem ismeri ami jó.

Kalibát ácsolna magának az erdőn: de tilos a fa
és örül ha egy nagy skatulyás házban
jut neki egy városi zord kis skatulya.

És örül hogy – ha nem bírja már s minden összetört –
átléphet az udvari erkély rácsán
s magához rántja jó anyja, a föld.

Szomorú világ ez! s a vers oly riadva muzsikál
mint cigány a siralomházban.
Hess, hess, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár!

Ha holtakat nem ébreszt: mit ér a trombitaszó?
Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull
s nem kérdi, mire jó?

1926
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 Csak posta voltál 

  Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak,
kérdezd a szőnyeget mely dupla lábad
 nehezét únja s rímét ismeri:
marad-e rajta valami magadból,
vagy csak az utcán cipődre ragadt por
 amit emlékül továbbadsz neki?

Aztán menj ki és kérdezd meg az utcát
melyet oly égve és merengve futsz át
 naponta többször, hogy már azt hiszed,
minden ház lelked mély szineit itta
s lelked rongyait lengi mindenik fa
 s a sarki szél is tégedet sziszeg,

kérdezd és olvasd amit rájuk irtál,
s vedd ki a szélből mit beléje sirtál
 mint gramofonba mely megőrzené:
miről beszélnek? Régibb otthonodról
s a vad hegyekről, melyek alul egykor
 közéjük jöttél, s amelyek felé

emléked visszanéz közűlük; ez vagy
te, ez az emlék! egy csöpp Fogaras vagy
 Pest közepén, azt hordasz és vetitsz,
s ha árnyat festesz a város falára,
az csak a hűvös havasoknak árnya,
 mely rádtapadt s amelyet közvetitsz.

Nem! hiszen ott is csak valaki voltál,
és a hegyekkel egy csak ott se voltál.
 Mi voltál ott? keresd tovább magad!
Ott nyájas szőllőtőkéket cipeltél
s a barbár csúcsoknak nemet feleltél,
 mert szülőfölded felelt általad.

Nagyapád háza s a szelid Dunántul:
de abban se lelheted igazánbul
 magad lelkét, lázadó siheder!
Más voltál ott is! más táj, messzebb útak
voltak még amik rajtad áthuzódtak
 s csak posta tudtál lenni és meder.
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Életed gyenge szál amellyel szőnek
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek:
 amit hoztál, csak annyira tied
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy.
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy
 magad is, kit a holtak lépte vet.

1932

 Balázsolás 

  Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!
 Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
 s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
 Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
 aki hozzád imádkozott
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az
 oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul15 dünnyögve, amit sem én
 s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
 életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák
 lobjaitól16, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
 nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
 segíts, Sebasta17 püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
 hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
 magasabb szellemek de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
 Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
 hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!

15   diákul: latinul
16   mondulák lobjaitól: mandulagyulladástól
17   Sebasta: Sebasta, Sebastia (lat.); a mai Törökország területén fekvő egykori római tartomány székhelye
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 ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
 mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
 és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
 zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
 kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
 kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
 hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
 Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
 kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér ízét,
 a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
 csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
 okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
 még az Isten jósága sem,
a mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
 olyan nagy dolog a halál.

1937
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐKOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
(1885–1936)

 A szegény kisgyermek panaszai A szegény kisgyermek panaszai   
[részletek]

Mint aki a sínek közé esett...

  És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a forró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép,
és lát, ahogy nem látott sose még:

Mint aki a sínek közé esett…
a végtelent, a távol életet
búcsúztatom, mert messze mese lett,
mint aki a sínek közé esett:

Mint aki a sínek közé esett –
vad panoráma, rémes élvezet –
sínek között és kerekek között,
a bús idő robog fejem fölött,
és a halál távolba mennydörög,
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset:

Mint aki a sínek közé esett.

Azon az éjjel

  Azon az éjjel
az órák összevissza vertek.
Azon az éjjel
holdfényben úsztak mind a kertek.
Azon az éjjel
kocsik robogtak a kapunk alatt.
Azon az éjjel
könnyben vergődtek a fülledt szavak.
Azon az éjjel
égett szobánkba gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzadó homályba.
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Azon az éjjel
arcunk ijedt volt s halavány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ősz nagyapám.

Azon a reggel
csupa rokon jött, sirató nép.
Azon a reggel
sürögtek az öreg mosónék.
Azon a reggel
kendővel kötötték fel gyenge állát.
Azon a reggel
búsan vezettek a feldult szobán át.
Azon a reggel
rozsdás pénzt tettek kék szemére.
Azon a reggel
riadva bámultam feléje.
Azon a reggel
csak hallgatott makacs ajakkal
Azon a reggel
olyan volt, mint egy néma angyal.

Anyuska régi képe

                                 Jaj, de édes.
Itt oly fiatal még. Tizenhat éves.
Mellén egy nagy elefántcsont kereszt.
De dús, komoly haján, bársonyruháján
titkos jövendők szenvedése rezg.
Keze ölében álmodozva nyugszik
karperecek, gyűrűk súlya alatt
és könnyen az asztalra könyökölve,
feje előrebillen hallgatag.
Oly idegen így. Olyan ismeretlen.
Tündéri ábrándok menyasszonya.
Csak a szeme nevet rám ismerősen,
két mélabús, merengő viola.
Csak kék szemében ismerek magamra,
mely eljövendő álmoktól homályos
s rettegve a bús végtelenbe réved.
A lelkem már körötte szálldos.



276

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

 Boldog, szomorú dal Boldog, szomorú dal 

  Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is
s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vigan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegemnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
s már nem vagyok otthon az égben.

1917
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 Őszi reggeli Őszi reggeli 

  Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd1

szőlőt, hatalmas, jáspisfényü2 körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

1929

 Halotti beszéd Halotti beszéd 

  Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

1   smaragd: zöld színű drágakő
2   jáspisfényü: sárgásbarna vagy vöröses féldrágakő
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Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

1933
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 Hajnali részegség Hajnali részegség 

  Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
százig olvasva s mérges altatókkal.
Az, amit írtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szívem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba le-föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombeli mézek
s amint botorkálok itt, mint a részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cipőjük, a ruhájuk
s ők a szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítnek álmodozva,
de – mondhatom – ha így reá meredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec.
Egy keltőóra átketyeg a csendből,
sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl,
és az alvóra szól a
harsány riasztó: „ébredj a valóra”.
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A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virít alóla
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanában rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog
a langyos őszi
éjjelbe, mely a hideget előzi,
kimondhatatlan messze s odaát,
ők akik nézték Hannibál3 hadát
s most néznek engem, aki ide estem
és állok egy ablakba, Budapesten.

Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem
s felém hajolt az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek, és távolba roppant
fénycsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyult,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent,
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az előcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsőn bucsúzott,
előkelő úr, az ég óriása,

3   Hannibál: pun hadvezér, átkelt az Alpokon, hogy elfoglalja Rómát (Kr. e. 2. század)
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a bálterem hatalmas glóriása
s mozgás, riadt csilingelés, csodás,
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint a távol
homályból
gyémántosan aláfoly,
egy messze kéklő,
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő
és rajt egy ékkő
behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szűzi
szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába tűzi
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó
könnyűcske hintó
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben,
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan lángoló Tejutnak,
arany konfetti-záporába sok száz
batár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam,
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van
és most világolt föl értelme ennek
a régi nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.

Virradtig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
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mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tűnik szemedbe ez az estély?

Ötven,
jaj, ötven éve – szívem visszadöbben –
halottjaim is itt-ott, egyre többen –
már ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élő, fényes égi szomszéd,
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szivem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.

1933

 Számadás 

    1
Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van –
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan,

inkább egészen és kínzó-csigába,
mint félig így, alkudva oktalan,
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti itt a földgolyón sokan.

Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve,
templomba, kórházakba, börtönökbe
lassan vonul a roppant karaván,
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siess te is oda, igaz körödbe
s – égő kanóc – lobogj velük örökre
elégedetlenség szent olaján.

2
Nem vagy magad – jobb néked erre, hidd el,
sok furcsa ember néz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,
nem göngyöli a lelkét sem alád,

csak rád tekint fásulva, tompa hittel,
rokon közönnyel, s néha kezet ád,
de ha ezekkel a testvéreiddel
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család.

Családtalanok óriási családja,
mely a többség törvényét túlkiáltja,
komor kisebbség, szívós és kemény,

elégedettek hangos lelki vádja,
íratlan, láthatatlan bírói tábla,
örök, hatalmas ellenvélemény.

3
Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse,
nem kérdezni, szabad-e, nem szabad,
sosem kimélni a könnyet se, vért se,
a semmibe rikoltani szavad,

nem hallanak tán, ám ne menj azért se,
számodra itt még munka is akad,
mindig kell valaki, aki megértse
az utcalányt s a tébolyultakat.

Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét,
szemedben éles fény legyen a részvét,
úgy közeledj a szenvedők felé,

s ne a törtet tekintsd és csonka részét,
de az egész nem-osztható egészét:
ki senkié sem, az mindenkié.
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4
Ki adna másképp inni a betegnek,
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk,
támadna hívő, vértanú, eretnek,
ki egy rögeszmén részegülve csüng,

látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek,
ki sírna, ha nem hallaná fülünk,
s élnének-e ők is, kiket szeretnek,
mi lenne a világ minélkülünk?

Mi lenne máskép a világ s ki lenne
az állatok irgalmas társa benne,
ki lenne hűség és mi lenne ír,

s ki lenne az, ki száguld éjjelente
a lámpa fényénél a végtelenbe,
csodák között s Nirvána-ködben ír?

5
Borús e táj. Borzaszt a forradalmár,
kinek a falba koppan szelleme,
s fia holttestén az anya, ki barbár
jaját okádja – iszonyú zene –,

aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már,
hol tiltakozhatsz és hogy ellene?
de hát hova mehetnél? mit akarnál?
mi érdekelne még, mi kellene?

Sok pénz talán? kenyér zsíros karéja?
egy mozicsillag rossz szalag-paréja?
vagy gépkocsi? kaland? mily nyomorék,

pezsgős ricsaj? cicázó, éji réja?
az ócska élet mily rongy kabaréja,
melytől a fő zúg és a gyomor ég?

6
No lásd, maradj, árvák között az árva,
maradj közöttük, állj meg végre itt,
nem kérve semmit és semmit se várva:
ezek a te igaz testvéreid,
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idézd fel őket dolgozószobádba,
adj villamosabb életet nekik,
s ha majd megéled a sok néma lárva,
a te szavad ők még megérthetik.

Megértenek téged s őket megérted,
kiket sirattál, sírni fognak érted,
hisz végzetük egy nékik és nekünk,

kik eldobáltunk minden harci vértet,
nem veszhetünk el, minket kard se sérthet,
nincs semmi sem, amit elveszthetünk.

7
Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog,
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár,
bezárja életét is, mint a boltot,
mert benne van a csillogó bazár,

és félti kincsét, a sok cifra foltot,
a lelke szűk, kucorgó és sivár,
rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott,
örökre reszket és örökre vár.

Hazája ház, barátja az erős,
hitvány rokonja az ki ismerős,
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,

de a boldogtalan tanyája sátor,
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor
s a jó, csak a boldogtalan a hős.

1933
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 Vörös hervadás 

  Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,
reád lehelt a vörös hervadás.
De mért e vidám pompa? Mért
öltözködöl halál előtt a fényes
bíbornokoknak, részeg szeretőknek,
ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak
harsány szinébe?
Oly ünnep-e zsibbadni, elfeledni
lármás kirándulókat és rigókat,
vizek zaját,
az élet édes-olcsó csengetyűit?
Oly jó nem élni?
Örülsz?

1931

 Októberi táj 

  Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndbe lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

1927–1935

 Marcus Aurelius 

  Sárgán hever itt a középkori Róma,
de lángol az alkony,
mint véres oroszlán
s te fönn lovagolsz még
a Capitolium ősi tetőjén,
Marcus Aurelius.

Bronzfejü cézár,
aranyszakállú,
vak ragyogásu szoborszemeiddel
őrködve vigyázol
s én állok előtted.
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Császári felség,
emberi nagyság,
roppant pogányság
örök igazza,
bamba tömegből visszahuzódó,
trón magasában egyedül élő,
koldus imperátor.

Nem kancsal apostol,
nem zagyva keletnek elmebetegje,
fönséges írótárs,
együtt a szív és fő,
fájdalom és bölcs messzetekintés,
elhagyatott e sanyarú földön,
az, aki él és az, aki fél és
látja a törvényt reszketve, de higgadt
lépttel megy a sírhoz, az értelem égő
lámpája kezében,
megvetve, mi barbár,
mindazt, mi hazugság.
Semmi, ami barbár
nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú.
Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel
rádión beszélnek, a jósok, a boncok,
a ferde vajákos, ki cifra regéknek
gőzébe botorkál, csürhe-silányok,
kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak
s úgy fintorog arcuk,
mint a bolondé.

Csak a bátor, a büszke, az kell nekem, ő kell,
őt szeretem, ki érzi a földet,
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű
Medusa-valóság kő-iszonyatját,
s szól: „ez van”, „ez nincsen”,
„ez itt az igazság”, „ez itt a hamisság”
s végül odadobja férgeknek a testét.
Hős kell nekem, ő, ki
déli verőben nézi a rémet,
hull könnye a fényben
és koszorúja
izzó szomorúság.
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Messze vagyok már, messze röpültem,
messze az olcsó, híg dudaszótól,
dél és nyugat között csapong az én lelkem,
mindig szabadabban.
Álarcomat itten elvetem, aztán
újra felöltöm
s járok mosolyogva,
tanulva a tűrést,
a hosszu alázat gőgös erényét,
szenvedve a mocskot, rejtve riadtan
rongyokra szakított, császári palástom.

Hadd emelem föl,
hadd emelem hát tiszta, hitetlen,
kétkedve cikázó, emberi pára-
lelkem tefeléd most,
ki jöttem a pannón
halmok alól, s élek a barna Dunának,
a szőke Tiszának partjai közt. Jaj,
hadd emelem föl mégegyszer a szívem
testvéri szivedhez,
Marcus Aurelius.

1929

 Esti Kornél éneke  

  Indulj dalom,
bátor dalom,
sápadva nézze röptöd,
aki nyomodba köpköd:
a fájdalom.

Az életen, a szinten,
a fénybe kell kerengni,
légy mint a minden,
te semmi.

Ne mondd te ezt se, azt se,
hamist se és igazt se,
ne mondd, mi fáj tenéked,
ne kérj vigaszt se.
Légy mint a fű-fa, élő,
csoda és megcsodáló,
titkát ki-nem-beszélő,
röpülő, meg-nem-álló.
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Légy az, ami a bölcs kéj
fölhámja, a gyümölcshéj
remek ruhája, zöld szín
fán, tengeren a fölszín:
mélységek látszata.

No fuss a kerge széllel,
cikázva, szerteszéjjel,
ki és be, nappal-éjjel,
s mindent, mi villan és van,
érj el.
Tárgyalj bolond szeszéllyel,
komázz halál-veszéllyel,
s kacagd ki azt a buzgót,
kinek a mély kell.

Mit hoz neked a búvár,
ha fölbukik a habból?
Kezében szomorú sár,
ezt hozza néked abból.
Semmit se lát, ha táncol
fényes vizek varázsa,
lenn nyög, botol a lánctól,
kesztyűje, mint a mázsa,4

fontoskodó-komoly fagy
dagadt üvegszemébe.
Minden búvárnak oly nagy
a képe.

Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
és mily komor a vígság.
Tudjuk mi rég, mily könnyű
mit mondanak nehéznek
és mily nehéz a könnyű,
mit a medvék lenéznek.
Ó szent bohóc-üresség,
szíven a hetyke festék,
hogy a sebet nevessék,
mikor vérző-heges még,
ó hős, kit a halál-arc

4    mint a mázsa: a korabeli búvárruhák leginkább fémből és üvegből készültek

rémétől elföd egy víg
álarc,
ó jó zene a hörgő
kínokra egy kalandor
csörgő,
mely zsongít, úgy csitít el,
tréfázva mímel
s a jajra csap a legszebb
rímmel.

A céda életet fesd,
azt, ami vagy te, tettesd,
királyi ösztönöddel
ismersz-e még felettest?
Az únt anyag meredt-rest
súlyát nevetve lökd el
s a béna, megvetett test
bukásait a szellem
tornáival feledtesd.

Hát légy üres te s könnyű,
könnyű, örökre-játszó,
látó, de messze-látszó,
tarkán lobogva száz szó
selymével, mint a zászló,
vagy szappanbuborék fenn,
szelek között, az égben
s élj addig, míg a lélek,
szépség, vagy a szeszélyek,
mert – isten engem – én is,
én is csak addig élek.

Menj mély fölé derengni,
burkolva, játszi szinben,
légy mint a semmi,
te minden.

1933
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Esti Kornél Esti Kornél   
[részletek]

TIZENNYOLCADIK FEJEZET, 
melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást,  

– s elbúcsúzik az olvasótól

– Ordított a szél – szólt Esti Kornél. – A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal verte végig 
s  összekarmizsálta arcomat.

Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim, mintha sír-
nék, vagy megolvadt volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül 
fekete sikátorok ásítoztak.

Én csak álltam és vártam, topogtam a kőkemény aszfalton, s körmeimbe fújtam. Télikabá-
tom zsebébe rejtettem meggémberedett ujjaimat.

Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.
A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.
Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivalltak rám: 

„Megtelt.” Emberfürtök lógtak a fölhágóról. Benn, a kétes homályban, melyet egyetlen fém-
szálas körte világított meg vörösen, élőlények mozogtak, férfiak, nők, karon ülő csecsemők is.

Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt 
finnyáskodni. Úgy fáztam, hogy fogaim összekocódtak. Aztán siettem is, nagy út várt rám: 
okvetlenül meg kellett érkeznem.

Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe, 
s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el oly vad sebes-
séggel, hogyha leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset 
súroltam. Életemmel játszottam.

A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől egyig gyű-
löltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel össze-
kovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, 
nyakam szegem, s ők ily áron szabadulnak egy kölönctől.

Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak épp a peremén jutott számomra talpalatnyi 
hely. De hát fönn voltam a szilárd talajon. Két kezemmel keményen szorítottam a kocsi külső 
vázát. Nem kellett immár félnem, hogy lerepülök.

Igaz, itt a közhangulat ismét ellenem fordult, mégpedig viharosan. Ott lenn már félig- 
meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt, s miután összekoz-
másodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, 
a legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyíltan és suty-
tyomban, hangosan és halkan, szitkokkal, tréfás átkokkal, otromba, aljas megjegyzésekkel 
üdvözöltek. Semmiképp se csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két 
méternyire, mint itt.

De nem adtam föl a harcot. Csak kitartani – biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért 
sem engedni.

Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy kapaszkodószíjat, s azon 
csüngtem. Nemsokára meglökött valaki. Oly szerencsésen buktam előre, hogy beljebb vágód-
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tam. Már nem közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a tornácon levő csoport kellős 
közepébe ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról szorítottak, melengettek. Néha a szo-
rítás olyan erős volt, hogy elakadt lélegzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-
sarok – a gyomromba bökött.

De a múló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.
Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.
Jöttek-mentek, fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, bal kezemmel kigom-

boltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet, s eleget tehettem a kalauz 
többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen felszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. 
Micsoda öröm volt legalább fizetnem.

Utána ismét egy kis zűrzavar támadt. Fölmászott egy tekintélyes, kövér ellenőr, akinek száz 
kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig levő kávéscsésze, melybe egy 
jókora cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom, s ezúttal 
szabadon levő jobb kezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrág-
zsebembe süllyesztettem.

De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagutat vájva az eleven testek közt 
a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort, és – eleinte 
nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi belsejében: „megérkeztem”.

Közben valaki fejbe ütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor 
ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. 
Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, 
akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára 
is, mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől, beszüremkedő téli ködből, ruhák áporodott 
kigőzölgéséből verődött össze.

E minden emberi méltóságából kivetkezett összepréselt, bűzös állatsereglet láttán annyi-
ra megundorodtam, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek 
a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.

Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában, 
nyúlszőr nyakbavetővel, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egysze-
rű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.

Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom, akkor 
a rongyokban, az állati pofák közt, a dögletes levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és 
kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer találkozott tekintetünk. Ettől kezdve 
nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én, s mintha ő is tudná, hogy 
mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami körülötte van. Ez megvigasztalt.

Engedte, hogy nézzem őt, s én úgy néztem kék szemébe, mint a betegek abba a kék villany-
mécsesbe, amelyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek 
egészen egyedül.

Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.
Egy negyed óra múlva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet réztámaszkodók mér-

tek ki négy utas számára. Egyelőre csak annyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve 
fél combomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték 
magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. 
Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelőztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány 
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dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az 
embereket, és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.

Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem szá-
mít, kissé tovább húzódtak, s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló hely-
ből. Később már válogathattam is a helyek közt.

Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert. Letelepedtem, és körülnéztem. Először 
is a kék szemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet 
vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.

Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, 
szennyes havat, sötét-ridegen zárt kapukat.

Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapí-
tottam, hogy „küzdöttem és győztem”. Elértem azt, amit lehetett. Vajon a villamosban ki 
érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza 
borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, 
a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő tűrhetetlen légkörre és 
szellemre, s szemrehányást tettem magamnak kishitűségem miatt, hogy már-már elcsügged-
tem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított 
gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a sor – mondogattam egy bölcs higgadt 
tapasztalatával –, csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül 
mégis megkapjuk.

Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat. Éppen ki akartam nyújtani zsibbadt lá-
baimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is lélegezzem, szabadon és boldogan, 
amikor a kalauz odalépett ablakomhoz, kifordította az útirányjelző táblát, s ezt kiáltotta: 
„Végállomás.”

Elmosolyodtam. Lassan leszálltam. 1932

Esti Kornél kalandjai   

Az utolsó fölolvasás

Amint szokta, az utolsó pillanatban ugrott föl a vonatra. Poggyászát bevágta egy félfülkébe. 
A kerekek gurulni kezdtek a síneken.

Sötét, téli délután volt.
Álmosan, a virrasztástól véres szemmel bámult ki az ablakon. Nézegette a hómezőket, 

a fölöttük röpködő varjakat, ezt a nagy, fehér-fekete tájképet, aztán akkorát ásított, mintha 
az egészet el akarná nyelni, lehúzta az ablakfüggönyt, hogy semmit se lásson, és mint minden 
alkalommal, amikor belekezdett valamibe vagy amikor túl volt valamin, rágyújtott.

Most az utazásba kezdett bele, és az induláson volt túl. Ezért, mihelyt elszívta egyik ciga-
rettáját, a másikra gyújtott.

Valahova vidékre igyekezett, egy fölolvasásra.
Hányadik fölolvasásom lehet már ez, tűnődött magában, talán a századik is, ha nem 

a százötvenedik, két és fél évtized óta. Egyszer robotnak nevezem, máskor kötelességnek. Va-
lójában ez az életem értelme, kielégülése, ünnepnapja: az úgynevezett dicsőség. Úti élmény-
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nek sincs különb, mint bekukkanni egy ismeretlen városba, látni, amint így napszállatkor 
a gyermekek az iskolából hazafelé bandukolnak a havas utcákon, meglopni testvéri közös-
ségüket, beszagolni egy vendéglőbe, végigsétálni a főutcán, aztán máris szaladni a szállóba, 
készülődni, másnap pedig rövid tapsmámor és pezsgőcsömör után továbbröpülni, mintha 
az egész csak álom lett volna. Jaj, mennyi ilyen emlékem van ezekről a fölolvasásokról. Em-
lékezem vasárnapi ebédekre, mert rendszerint szombaton rándultam le, és vasárnap még ott 
fogtak, a vasárnapi ebédek arany húsleveseire, melyekben duzzadtan úszkáltak a tüdős tás-
kák, a paradicsommártások szinte harsány, hősi pirosára, s a tortaépítmények felhőkarcoló-
ira is. Emlékszem elkallódott barátaimra, begyöpösödött osztálytársaimra, akik a fölolvasást 
követő reggelen, amíg ágyban dőzsöltem még félálomban, váratlanul bukkantak föl szobám 
hátterében, szájukon egy emlékeztető, bocsánatot kérő s mégis vádoló mosollyal, hogy bár 
elfeledten és névtelenül, de azért még a világon vannak. Emlékezem egy nyájas családra, 
mely szállóvendégül látott, lakószobámra, melyet annyira kényelmessé és otthonossá 
próbált tenni, hogy sohasem éreztem magam benne se kényelmesen, se otthonosan, s ha 
egyedül maradtam, akkor is állandóan hajlongtam és mosolyogtam, mintha közelemben 
lettek volna szeretetre méltó házigazdáim, akik a fal mögött is mozdulataimat lesték, és 
amikor mosakodni akartam, ők maguk szivattyúztak vizet alkalmi mosdómba. Emlékszem 
tisztelőimre, akik az utcasarkon egy oszlop mögül törtek rám, hogy kezem vonását kérjék, 
és műkedvelő írókra, akik úgy nyújtották át kéziratukat, mint királynak holmi életbe vágó 
kérvényt, a hódolat rózsáival átkötve vagy pedig orv fenyegetést burkolva belé, mint tőrt a 
merénylők. Emlékszem egy nagyváradi kávéházra, még a régi béke idejéből, ahol a pincérek 
fülem hallatára azon vitatkoztak, hogy melyik volt a múlt vasárnap az „életszagúbb” szonett. 
Emlékszem kedves nénikékre, akik azzal gyanúsítottak, hogy lenézem ételremeküket, mert 
– hiába – nem pesti az, és részint azon csodálkoztak, hogy nem eszem belőle eleget, részint 
pedig azon, hogy annyit eszem belőle, s mint költő nem vetem meg az ilyen prózai dolgokat. 
Emlékezem, hogy vonszoltak ide és oda megtekinteni egy árvaházat vagy egy vágóhidat, egy 
képtárat vagy egy járványkórházat, s mint mondtam mindenről tartózkodó, de elismerő 
szakvéleményt, én, aki az íráson kívül semmihez a világon nem értek. Emlékezem aztán 
leányokra és asszonyokra, akik ilyenkor a véletlen tündér szeszélyét és végzetét hozták ne-
kem. Minden fölbogozhatatlanul együtt van ezekben a kirándulásokban, melyek sohasem 
ugyanazok, és mégis mindig ismétlődnek. Beh szépek is voltak, sóhajtott. Jó volna még élni 
egy darabig.

Nyolc felé járt. Esti fölrántotta az ablakfüggönyt. Künn már a hósík is olyan fekete volt, 
mint a varjak. Mindenütt áthatolhatatlan, sűrű köd gomolygott. „Kilenckor kezdődik a föl-
olvasás, gondolta, csak annyi időm marad, hogy a szállóban átöltözzem.” Nyújtózkodott. 
Mellénye felső feléből kihúzott egy barna üveget. Bevett valamit, amitől szeme azonnal csil-
logni kezdett. Újra rágyújtott. Néhány perc múlva kivilágított kupolák sugárkévéi törtek 
át a homályon, víztartályok és gyárkémények integettek feléje, aztán a kalauz beszólt, hogy 
megérkezett.

Átadta a poggyászát, leugrott a pályaudvarra, a sínek közé, ahol egy homályos csoport 
közeledett feléje, a Közművelődési Egyesület serény elnöke, ifjú feleségével meg egy sápadt, 
ismeretlen, szótalan fiatalemberrel. Amint ilyenkor szokták, megkérdezték tőle, hogy jól 
utazott-e, nem fáradt-e el túlságosan, s miután ő erre valamit makogott, kocsiba ültették, 
elmondták, hogy az est iránt városszerte „óriási az érdeklődés”, noha még „nem adtak el 
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minden jegyet”, és vitték a szállóba, az Aranysasba, amelynek a másik szárnyán mindjárt ott 
a színpad is, úgyhogy neki csak majd át kell sétálnia.

A sápadt, ismeretlen, szótalan fiatalember, aki az est rendezője volt, „rendkívüli tapintat-
tal” a szálló előcsarnokába kísérte őt, megvárta, amíg a fölvonóra száll, és „eltávozott”.

Már javában zakatolt a fölvonó, amikor Esti fölfigyelt, hogy mégiscsak érik néha megle-
petések. Soha életében nem járt ilyen furcsa vidéki szállóban. A fölvonó nyargalt, robogott, 
immár percekig, egyre följebb és följebb.

– Hová megyünk? – kérdezte a kisfiút.
– Föl – válaszolt a kisfiú, és mutatóujjával a magasba bökött.
– Hányadik emelet?
A kisfiú erre nem felelt, mert a fölvonó még egyet-kettőt zökkent, aztán nagy zajjal meg-

állapodott. Némán vitte előre bőröndjeit a hosszú és szűk folyosón, melyen szürke gyökér-
szőnyegek szaladtak a szürkére festett egyforma ajtók mentén. Az egyik ajtót kinyitotta.

– Tessék parancsolni – mondta.
– Ez a szobám? – érdeklődött Esti, a gőzfűtéstől pállott levegőben a szoba közepére ment, 

és körültekintett.
Egy nagy tükröt látott, oldalt az ágyat, szemben pedig a kerevetet. Bólintott, és elküldte 

a kisfiút. Kinézett az ablakon. Lenn, egészen mélyen lenn a hegyeken egy kisváros szétszórt 
házacskái hevertek a lámpafénytől sugárzó, sárga, meleg ablakokkal, mint gyermekkori 
színházának feledhetetlen díszletén. Sokáig gyönyörködött ebben. Egy zömök kőtorony 
körül a hullongó hóban varjak keringtek.

– Siessünk – biztatta magát, és nekilátott.
Önborotvapengéje harsogva szántott végig arcán, forró vízben mosakodott, aztán 

bőröndjéből egymás után rebbent elő a fehér ing, a fehér mellény, a fehér nyakkendő, mint 
künn a hó, s utána a fekete frakk, a fekete nadrág, a fekete lakkcipő, mint künn a varjak.

Bach Air-jét fütyörészte, s azon gondolkozott, hogy mit műveljen ma este a dobogón. 
Mindenesetre zsebébe gyűrt néhány újabb kéziratot. Ide-oda hajlongva fésülködött a tükör 
előtt, s boldogan észlelte, hogy még nem egészen vénült meg, és magas.

– Induljunk – vezényelt magának, és a folyosóra lépett. Ez volt az a hosszú és szűk folyosó, 
melyen előbb a kisfiúval idejött, a szürke gyökérszőnyeggel és a szürkére festett egyforma aj-
tókkal, de csak most vette észre, hogy milyen hosszú és szűk. Valahol a végén tükör csillámlott 
homályosan, visszaverve a hosszú és szűk folyosót, a szürke gyökérszőnyeggel és a szürkére fes-
tett egyforma ajtók végtelen sorával. Minthogy mennél előbb a színpadra akart érni, a tükör 
felé igyekezett, abban a reményben, hogy ott majd valami kijáratot lel vagy lépcsőt. De  csa-
latkozott. Amint a közelébe ért, meggyőződött, hogy amit a tükörben lát, az nem is tükörkép, 
hanem maga a valóság. Végeérhetetlen volt ez a folyosó. Micsoda nagyzolás Mucsán, dörmö-
gött, és elbiggyesztette száját. Bosszúsan sietett előre. „Úgy látszik, újra eltévedtem”, mondta 
mosolyogva, de zavartan egy pincérnek. Az útbaigazította, hogy menjen visszafelé, ellenkező 
irányba, s ott valahol messze ugyancsak egy tükör látszott, de a végén szintén nem volt tükör, 
csak maga a folyosó, megszámlálhatatlan ajtaival és szobáival.

Öt-hat percig bolyonghatott, amikor egy másik pincér jobbra irányította, aztán egy 
harmadik pincér megint balra. Akkor már régen elmúlt fél tíz is. Idegeskedett, hogy végképp 
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elkésik az előadásról, türelmét vesztette, és magából kikelve szaladgált ide-oda, le és föl, 
egyik emeletről a másikra futkosva, s mindenütt csak az egyformaság kétségbeejtő útvesztője 
fogadta. Végül dörömbölni kezdett a fölvonó vaskalitkáján. A fölvonó megállt, kilépett belőle 
a kisfiú, és ő beszállt. Ismét szédületes iramban repülni kezdett fölfelé, aztán zuhanni lefelé, 
kivárhatatlan hosszú percekig. Esti ordítozott, toporzékolt, hogy ki akar szállni.

Arra a hosszú és szűk folyosóra érkeztek, ahonnan elindultak. Szobája ajtaját nyitva találta, 
benn az öltözködés rendetlenségét, szappanhabos önborotváját a mosdótálban. A tükör elé 
állt, és figyelte fehér arcát, verejtékes homlokát. Tudta, hogy mi fog következni. De ez inkább 
érdekelte, mint borzasztotta. Azon csodálkozott, hogy az egész csak ennyi.

Amíg a kisfiú orvosért szaladt, addig ő előkotorászta a barna üveget, és megint bevett 
belőle.

– Miért használja ezt? – kérdezte tőle az orvos szemrehányólag, és kivette a kezéből.
– Azért – felelte Esti –, mert a földön meghalnak a gyermekek.
Az orvos megállapította, hogy félrebeszél, s szeme bandzsít. Tapogatta érlökését, de már 

nem érezte. Le akarta ültetni egy székre. Erre Esti teljes hosszában végigvágódott a földön. 
A tükör elé esett, s kidülledt mind a két szeme. Ekkor rohant be a sápadt fiatalember. Lélek-
szakadva követelte a mestert, hogy a színpadra vigye.

Döbbenten látta, hogy mi történt.
– Érdekes – jegyezte meg –, most is nézi magát a tükörben.
– Igen – bólintott az orvos. – Mint afféle művészember. Pedig már nem is él.

1933

Fürdés  

Fehéren sütött a nap.
Mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújtanak, úgy izzott a balatoni fürdőhely 

a verőfényben. A meszelt kunyhók, a kukoricagórék, a homok keretében minden fehérnek 
látszott. Még az ég is. Az akácfák poros lombja pedig olyan fehér volt, akár az írópapír.

Fél háromra járt.
Suhajda ezen a napon korán ébredt. Lejött a tornác lépcsőjéről, a nyaraló udvarában levő 

parasztkertbe.
– Hová? – kérdezte Suhajdáné, amint a törökszegfűk között horgolt.
– Fürödni – ásított Suhajda, kezében egy meggyszín fürdőnadrággal.
– Ugyan, vidd el őt is – kérlelte az asszony.
– Nem.
– Miért?
– Mert rossz – felelte Suhajda. – Mert haszontalan felelte, és szünetet tartott. – Nem tanul.
– Dehogynem – tiltakozott felesége, vállát vonogatva. – Egész délelőtt tanult.
A konyha előtt a lócán fölneszelt egy tizenegy éves fiú. Térdén összecsukott könyvet tartott: 

a latin nyelvtant. Vékonyka gyermek volt, haja rövidre nyírva nullás géppel. Piros tornaing 
rajta, vászonnadrág, lábán bőrsaru. Pislogott az apja meg az anyja felé.
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– Hát – szólt hozzá Suhajda nyersen, fölvetve szigorú fejét –, mi az: dicsérni fognak engem?
– Lauderentur – rebegte a gyermek, gondolkozás nélkül, de előbb fölkelt, mint az iskolá-

ban.
– Lauderentur – bólogatott csúfondárosan Suhajda –, lauderentur. Szóval a pótvizsgán is 

meg fogsz bukni.
– Tudja – mentegette az anyja –, tudja, de összezavarodik. Fél tőled.
– Én kiveszem őt az iskolából – biztatgatta magát Suhajda –, bizony úristen kiveszem.  

Lakatosinasnak adom, bognárnak – maga se tudta, hogy indulatában mért épp ezt az iparágat 
választotta, amelyre egyébként sohase gondolt.

– Gyere ide, Jancsikám – szólt az anyja. – Ugye tanulsz majd, Jancsikám?
– Sírba visz ez a taknyos – vágott közbe Suhajda, mert a méreg fűszer volt neki, paprika –, 

sírba visz – ismételte, s élvezte, hogy a harag kitágította az ereit, jótékonyan elűzte délutáni 
unalmát.

– Tanulok – hebegte a fiú, hangtalanul.
Védelmet keresve megalázott semmiségében, az anyjára pillantott.
Az apját szinte nem is látta. Csak érezte. Mindenütt, mindenkor, gyűlöletesen.
– Ne tanulj – legyintett Suhajda. – Sohase tanulj. Fölösleges.
– De tanul – szólt az anya, s a gyermek fejét hóna alá ölelve simogatta. – Te pedig megbo-

csátasz neki. Jancsika – mondta váratlanul, minden átmenet nélkül –, hozd szépen a nadrá-
godat. Apa majd elvisz fürödni.

Jancsi nem értette, hogy mi történt, hogy mit jelent anyjának a közbelépése, mellyel a rég-
óta húzódó pörpatvart önkényesen, csodálatos gyorsasággal intézte. De azért fölrohant a tor-
nácra. Onnan egy sötét kis szobába ért. Keresgélte a fiókokban a meggyszín fürdőnadrágot. 
Az egészen olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. Suhajdáné varrta mind a kettőt.

Az apa tétovázni látszott.
Anélkül hogy bármit mondana feleségének, megállapodott egy köszmétebokor mellett, 

mintha késlekedő fiát várná. Majd nyilván mást gondolt. Kiment a léckapun. A tó felé igye-
kezett, valamivel lassabban, mint máskor.

Sokáig kutakodott a fiú.
Jancsi a második gimnázium évzáró vizsgáján megbukott a latinból. Ezen a nyáron pót-

vizsgára készült. Minthogy azonban a tanulást a szünidőben is félvállról vette, apja büntetés-
ből eltiltotta őt a fürdéstől egy hétre. Még két fürdéstelen napja lett volna. Most meg kellett 
ragadnia az alkalmat. Lázasan hányta széjjel a ruhákat. Végre meglelte a fürdőnadrágot. Be se 
csomagolta, lobogtatva hozta ki az udvarba. Ott csak az anyja várta. Fölágaskodott hozzá, 
hogy sebtében csókot leheljen az édes, imádandó arcra, s apja után iramodott.

Anyja utána kiáltott, hogy később majd ő is lejön a partra.
Suhajda vagy húsz lépéssel haladhatott előtte a gyalogösvényen. Jancsi bőrsaruja, amint fu-

tott, tapsikolta a port. Hamar utolérte őt az ördögcérnaösvénynél. De néhány lépéssel előbb 
lassított, óvatosan lopakodott melléje, mint a kutya, még mindig nem lévén bizonyos, vajon 
nem kergetik-e vissza.

Az apa egy szót se szólt. Arca, melyet a gyermek olykor oldalvást, gyors pillantással kém-
lelt, zárt volt és merev. Fejét fölszegte, a semmibe nézett. Úgy rémlett, észre se veszi őt, nem 
törődik vele.
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Jancsi, akit az iménti örömhír fölpezsdített, most elszontyolodott, búsan lépegetett, szom-
júságot érzett, inni akart, szükségére menni, szeretett volna visszafordulni, de félt attól, hogy 
apja megint rárivall, s így a helyzetet, melyet csatlakozásával teremtett, a rosszabbtól való 
félelmében vállalnia kellett.

Várta, hogy mi történik vele.
Az út a nyaralóktól a tóig mindössze négy perc. Siralmas fürdőhely volt ez, villany és 

minden kényelem nélkül, a köves zalai parton, erősen harmadrendű. Szegény hivatalnokok 
nyaraltak itten.

Künn az udvarban eperfák alatt nők, férfiak egy ingben, mezítláb görögdinnyét, főtt ku-
koricát rágcsáltak.

Suhajda az ismerőseinek régi nyájas hangján köszönt, amiből a gyerek – a harag e boldog 
fegyverszünetében – azt következtette, hogy nem is annyira dühös, mint mutatja. Később 
azonban az apa homloka ismét kegyetlenné vált.

Tücskök ciripeltek a napfényben. Már feléjük lengett a víz édesen rothadt szaga is, már 
feltűnt a korhatag fürdőépület is, de Suhajda nem beszélt.

Istenesné, a fürdősasszony, aki kontyát piros pipisz kendővel kötötte át, kinyitotta kabinjai-
kat, beengedte őket: az elsőbe az apát, a másodikba, melyben Suhajdáné szokott öltözködni, 
a fiút.

Kívülük nem is tartózkodott más a parton, csak egy legény. Az ott valami döglött lélekvesz-
tőt tatarozott. Rozsdás szögeket egyengetett a földön.

Jancsi előbb vetkőzött le.
Kijött a kabinjából, de nem tudott mit csinálni, nem mert az áhított vízbe menni.  

Zavarában a lába fejét nézegette. Amíg apja elkészült, ezt szemlélte nagy figyelemmel, mintha 
először látná.

Suhajda meggyszín fürdőnadrágjában lépett ki, egy kissé potrohosan, de izmosan, föltárva 
fekete szőrös mellét, melyet a gyermek mindig megbámult.

Jancsi rátekintett, hogy szeméből olvasson. De nem látott semmit. Az aranykeretes csípte-
tő üvege nagyon villogott. Pironkodva nézte, hogy megy apja a tóba.

Csak akkor somfordált utána, amikor Suhajda hátraszólt:
– Jöhetsz.
Követte őt, egy lépés távolságból. Nem mártotta meg magát, nem úszkált békatempóival, 

mint szokta. Csak botorkált a nyomában, valami bátorítást várva. Suhajda ezt észrevette. 
Félvállról, mogorván mellének szögezte a kérdést:

– Félsz?
– Nem.
– Akkor mit mamlaszkodsz?
Annál a cölöpnél álltak, ahol a gyermeknek a csecsbimbójáig ért a víz, az apjának pe-

dig valamivel följebb, mint derékig. Mind a ketten lekuporodtak, nyakig merültek, élvezték 
a  lanyha tó cirógatását, mely almazölden, tejszerűen pezsgett körülöttük.

Suhajdában a jó érzéstől ingerkedő, játékos kedv ébredt.
– Gyáva vagy, barátom.
– Nem.
Máris megragadta a fiát, két karjába nyalábolta, s belevetette a vízbe.
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Jancsi röpült a levegőben. Farral toccsant a tóba. A víz kinyílt, aztán rejtelmes zúgással, 
háborogva csapódott össze fölötte. Néhány másodpercig tartott, míg kievickélt. Orrán-száján 
prüszkölte a vizet. Két öklével nyomigálta a szemét, mert nem mindjárt látott.

– Rossz? – kérdezte az apja.
– Nem.
– Akkor még egyszer. Egy-kettő – és ismét magához ölelte a gyermeket.
Suhajda, amikor azt mondta: „há-rom”, nagyot lendített rajta, elhajította, körülbelül arra 

a helyre, ahová előbb, de mégis valamivel messzebb, a köteleket tartó cölöp mögé, úgyhogy 
nem is láthatta, amint fia egyet bukfencezve, hátraszegett fővel, kitárt karral lefelé zuhant 
a vízbe. Ezért hátra is fordult.

Szemben vele a somogyi part nyúlt el. A tó tündöklött, mintha millió és millió pillangó 
verdesné tükrét gyémántszárnnyal.

Néhány pillanatig várt, amint előbb.
– Na – mondta végül bosszankodva. Aztán fenyegetően, rekedten: – Mit izélsz? Ne ko-

médiázz.
De senki se válaszolt.
– Hol vagy? – kérdezte valamivel emeltebb hangon, és fürkészett közellátó szemével elő-

re-hátra, jó messzire, hátha ott bukott föl, Jancsi tudniillik kitűnően tudott úszni a víz alatt is.
Amíg azonban Suhajda mindezeket véghezvitte, úgy érezte, hogy már több idő múlt el, 

mint az előző lebukás és fölmerülés között. Sokkal több idő múlt el.
Hatalmasan megriadt.
Fölugrott, lábolta a vizet, gyorsan, hogy ahhoz a ponthoz érjen, ahol a fia valószínűleg 

a vízbe pottyanhatott. Közben egyre kiabálta:
– Jancsi, Jancsi.
Azon a ponton a cölöp mögött se találta. Erre két karjával hadarni kezdte a tavat lapát 

módra. Kotorta fönn és lenn, rendszertelenül, próbált a tó fenekére nézni, a zavaros víz azon-
ban arasznyira sem engedte át tekintetét. Belemártotta eddig száraz fejét, szemét a csíptető 
üvege mögött kimeresztette, mint a hal. Kereste, kereste, mindenhogyan, az iszapba hasalva, 
könyökölve, guggon, újra és újra, körben forogva, oldalt billentve, módszeresen számon tart-
va minden talpalatnyi helyet.

De sehol se volt.
Mindenütt csak a víz volt, a víz ijesztő egyformasága.
Öklődve tápászkodott föl, mély lélegzetet vett.
Amíg lenn búvárkodott, homályosan azt remélte, hogy közben fia már kibukott, hogy 

kacagva áll majd előtte a cölöpnél vagy távolabb már, talán kabinjába szaladt felöltözködni. 
Most azonban tudta, hogy bármily hosszúnak is látszott az idő, ő csak egy-két pillanatig ma-
radt a fenéken, s gyermeke nem mehetett ki a tóból.

A víz fölött olyan nyugalmat látott, olyan közönyt, amilyent eddig nem bírt volna elkép-
zelni.

– Hé – üvöltött a part felé, s tulajdon hangját sem ismerte föl –, nincs sehol.
A legény, aki a lélekvesztőt szögezgette, tenyerével tölcsért csinált füléhez.
– Tessék?
– Nincs sehol – hörgött belőle a kétségbeesés.
– Kicsoda?
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– Nem találom – ordította torkaszakadtából –, segítség.
A legény az evezőpadra tette a kalapácsot, lerúgta nadrágját – nem akarta összevizezni –, 

és a tóba lépett. Vágtatott, de úgy tetszett, kényelmesen jön. Suhajda addig még néhányszor 
lebukott, a vízbe térdelt, tovább haladt, hogy más irányban is keresse, aztán a távolságtól 
megrémülve, visszatért ahhoz a helyhez, melyet mintegy őrzött. A cölöpbe fogózkodott, hogy 
el ne szédüljön.

Mire a legény odaért, Suhajda elbódulva zihált. Nem tudott értelmesen felelni kérdéseire.
Mind a ketten csak ide-oda ténferegtek.
Istenesné a parton kezét tördelte.
Kiabálására húszan-harmincan össze is csődültek, csáklyákat, hálókat hoztak, sőt egy csó-

nak is megindult a szerencsétlenség színhelyére, ami igazán fölösleges volt, hiszen a sekély víz 
itt nem lephetett el senkit.

Hamarosan híre futamodott a környéken, hogy „valaki a vízbe fulladt”. Már mint tény.
Ebben a pillanatban Suhajdáné a parasztkertben a törökszegfűk között abbahagyta a hor-

golást. Fölkelt, a sötét kis szobába ment, ahol előbb Jancsika a fürdőnadrágját keresgélte, s az 
ajtót bezárva, elindult a part felé, amint megígérte neki.

Lassan lépegetett nyitott napernyője alatt, mely a tűző fény ellen oltalmazta. Azon gondol-
kozott, fürödjék-e. Elhatározta, hogy ma nem fürdik. De amikor az ördögcérnasövény felé 
érkezett, gondolatának fonala egyszerre megszakadt, összegomolygott, napernyőjét becsukta, 
szaladni kezdett, s szaladt egész úton, amíg a fürdőépületig nem jutott.

Itt már két csendőr állott meg a mormoló tömeg, többnyire parasztasszonyok. Sokan sír-
tak.

Az anya tüstént megértette, mi történt. Jajveszékelve támolygott a partra, a zárt csoport 
felé, melynek közepén kisfia feküdt. Nem engedték oda. Egy székre ültették. Ájuldozva kér-
dezgette, hogy él-e még.

Már nem élt. Több mint egy negyedórai kutatás után bukkantak rá, közvetlen a cölöp 
mögött, ahol apja állott, s mire kihúzták, a szíve nem dobogott, szembogarának fényérzé-
kenysége megszűnt. Az orvos tótágast állíttatta, rázta belőle a vizet, fölpolcolta a mellkast, 
mesterséges légzést alkalmazott, tornáztatta a kis, halott karokat, sokáig, nagyon sokáig, majd 
percenként hallócsővel figyelte a szívet. Az nem indult meg. Erre műszereit táskájába dobta, 
és elment.

Ez a halál, mely hirtelenül jött, látszólag szeszélyesen, már valóság volt, oly örökkévaló, oly 
szilárdul megformált és meredt, mint a földgolyó legnagyobb hegyláncolatai.

Az anyát parasztszekéren szállították haza. Suhajda még mindig meggyszín fürdőnadrág-
ban üldögélt a parton. Arcáról, csíptetőjéről csurgott a víz, a könny. Eszelősen sóhajtozott.

– Jaj nekem, jaj jaj.
Ketten támogatták föl. Kabinjába vezették, hogy végre felöltözzék.
Még három se volt.

1925
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MÓRICZ ZSIGMOND MÓRICZ ZSIGMOND 
(1879–1942)

Tragédia Tragédia   

Mindenki a Sarudy-lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a ke-
resztek1 tövébe, vagy a villákból, gereblyékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szok-
nya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az, csak hogy napszúrást ne kapjon az ember.

A nagy sárga mezőn vidáman izegtek-mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, s az em-
bertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet 
találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a  lányok 
olyan kacagva csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tenni-
valója.

Kis János megette az almásételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hoz-
zá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, s ott helyben dűlt el 
a tarlón2. A kalapját az arcára tette s nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudy Pál 
bornyút is vágatott a lakodalomra.

Azzal elaludt.
Senki sem törődött vele, a tulajdon fia sem. Ez elővette a cserépfazekat s belenézett, nem 

hagyott-é az apja egy kicsit neki is benne? Bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, 
mintha a Bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, s elment a ku-
tya után fődi mogyorót keresni.

Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában lakodalomban volt, 
s nagyon jól teleette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is, hol volt, 
azt is, mit evett. Legalább ne ébredt vón fel.

Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká 
sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre 
vált a kalap alatt, mint a főtt rák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jólesett, hogy 
a mezei szellő hűvösen érte a bőrét.

– Egye meg a fene ezt a vén Sarudyt – gondolta magában –, eleget dógoztam neki életem-
ben, meghíjhatna a jánya lakodalmára. Hadd laknék jól eccer.

Felemelte a hüvelykujját:
– Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúkhúsleves. Az jó lesz. Abbul megeszek egy tállal.
És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárgaszínű tésztacsigákat, amiket marokszámra 

eregetett le a nyeldeklőjén.
– Dógozni, emberek! – kiáltotta valaki.
Kis János meg se mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalom-

ban volt. Rokona is volt az a család, még se kapott az egész lakomából mást, csak tyúklábát. 
Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat 
tudna ütni, hogy minden törne-zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott, erről lassan eszé-
be jutott, amire az imént gondolt.

1   keresztek: gabonakévéből a tarlón összerakott keresztek
2   tarló: learatott gabonatábla
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– Azután töltött káposzta… Hatvanat megennék belőle… de ha ötvenet nem, egyet se.
– Dologra! – kiabáltak amott.
Ő is feltápászkodott. Éhesnek érezte magát. Odanézett a fekete falú cserépedényre. Üres… 

Úgyse volna benne, csak valami lötty.
Megrúgta az edényt; megvetően és dühösen. Annak beszakadt az oldala. Különben is dró-

tozva volt már, s egy drótszál a bocskorához akadt.
– Üssön meg a guta! – káromkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncöt3. – Már 

míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog elhíjni.
Egész nap rosszkedvű volt. Észre se vette senki. Kis János amolyan láthatatlan ember volt, 

akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohase volt egy percig sem érdekes ember. 
Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy; nem sánta, nem begyes4; mi lett volna, ami 
feltűnt vón rajta. Olyan volt mint egy ember; két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt. 
És sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt; mikor eljött az ideje, 
megházasodott. Akkor lakott utoljára jól, beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból tízszer 
se volt kinn, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jóízűen, akkor, 
amikor az apja le akarta őt ütni, amért megette az egész tál galuskát, s amint feléje sujtott, 
a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt.

Még ez az egy érdekelte: az evés. A feleségét e miatt szokta elverni, s ha gondolt valaha va-
lamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt sem tudott sokat elképzelni. Hiába, a tapasztalat 
nem segítette.

Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek – az ő falujokban min-
denki a maga kosztján dolgozott –, azt mondta a vén Sarudy:

– Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyühet a lyányom lakodalmára. Annyit 
ehettek, amennyi belétek fér.

Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd 
megfelelni a feladatnak. A többiek ujjongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul,  
setétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptek-
kel hazafelé.

Otthon megette a vacsorát; korpacibere5 volt. Csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, 
amely a lába szárára kapaszkodott s nyávogott. Nem gondolt semmit. De igen különösen 
érezte magát. Mintha nagy, nagy feladat várna reá, a legnagyobb életében. Nem volt tisztában 
vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra.

Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzá-
fogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el.

Kinyújtotta a hüvelykujját:
– Először lesz tyúkhúsleves… Ebből megeszek egy dézsával. – Elmosolyodott. Arra gon-

dolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumplilevest, keménymagos levest, meggy, korpa, 
lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett, – ajajaj, olyan nagy 
kád nincs is a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé ön-

3   kölönc: teher
4   begyes: peckes
5   korpacibere: savanyított korpa levéből készített étel
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tenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, – avval tán még az az ócska fazék se lenne tele, amit 
ma felrúgott a mezőn.

Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a drót-
tal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy, de ez a szalmadikó6 
nem sokat törődik az ilyen fickándozással. Pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet 
rúgta el magától.

Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érez-
te, hogy igen nehéz a melle. Mintha pántok szorítanák.

– Egye meg a fene a vén Sarudyt, ma kieszem a vagyonábul. Eleget kapáltam neki.
Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes.
Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem 

evett egy falatot sem, észre sem vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az 
éhségtől.

Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcsát, és szürke szemeivel mereven 
nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával. De nem evett, megállotta.

– Ötven töltött káposztát! – ismételgette magában, s vaselhatározással vágta kaszájával 
a rendet. Taktusra, mint az aratógép.

Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, se a körülötte dolgozó embe-
reket, nem ismert senkit, semmit, nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy 
akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. S érezte, 
hogy az egész belseje, gyomra átalakult, s hihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemével 
belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, 
mint cséplőgépnél az etető a dobba.

Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már dél óta állott a lakodalom. 
Idő sem volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz.

Kis János egy zugba került; annál jobb. Falnak veti a hátát, s akkor hadd jöjjön az ellenség. 
Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy kétezer emberből álló török 
sereggel.

Hozták a levest.
János nem sokallt, nem kevesellt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné 

színig öntött neki. Ujjnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt kari-
kákra, hanem egybefolyt.

Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A bele reszketett, 
s alig bírt uralkodni a mohóságán.

A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte.
Úgy érezte, jól van lakva.
Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte 

emberi kicsinységét. Mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, 
amit vállalt.

Összerántotta a szemöldökét; alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vas-
állkapcsa összekattant, s nekidűlt újra a csatának.

6   szalmadikó: szalmával töltött, keskeny ágy
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Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról-balra, most a kanalat emelte taktusra a szá-
jához, míg csak a tányér ki nem ürült.

Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt kivánnyadt, gyenge, zsír-
talan löttyökhöz szokott gyomrának.

Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját.
És Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, s ugyanolyan nyugodtan, mint az 

imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett 
volna levegőre menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot, keserveset. És végtelen fájda-
lommal, irigységgel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már 
tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsiko-
rította fogát, s odatartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint, a cse-
lédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel 
szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból, Kis János mindenből.

Így ment ez két óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül.
Akkor jött a töltött káposzta.
– Ötvenet! – mondta magában Kis János, és a szemére fátyol szállott. Nagy darab húsok 

voltak a töltött káposzták közé téve ráadásnak. És Kis János amint a három hatalmas töltelék 
után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, – rémülten állott 
fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrott szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagad-
tak. Utolsó józaneszével kirohant a házból.

Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte 
megfojtotta, visszacsúszott a szájába.

Szemébe könnyek gyűltek, s állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket se lehetett 
volna közé verni.

Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában:
– Dögölj meg, kutya.
Újra lenyelte a húst.
És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le, se fel.
Az ember két keze a levegőbe kapott; sovány hosszú teste megfordult s hanyatt vágódott.
Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, míg csak végleg el nem csendese-

dett.
Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

1909
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Barbárok  

1.

A kis kutya, a puli, fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
– Mija? – szólt rá a juhász.
A kutya csak még jobban ugatott.
– Városifélék? – kérdezte a juhász.
A kutya egy pillanatig hallgatott.
– Pusztabéli?
A kutya ugatni kezdett.
– Akkor mi bajod?
A juhász végigheveredett a subáján7, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az 

egésszel.
Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló 

ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket.
De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a puli azt jól megmagya-

rázta neki.
Jó sokára volt, mikor két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán köze-

ledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált.
A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást.
A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat 

is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon 
a lelkükre az ugatási munkát.

Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna.
Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény 

kutyákkal, egybekeveredtek s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk 
bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, 
s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.

– Hé.
– Netehé.
A juhász felkönyökölt, és nézte a közeledőket.
Elkurjantotta magát:
– Iszkite.
Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást.
Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú kacsázó léptekkel közeledett.
– Aggyon Isten.
– Fogaggy Isten.
Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz-

akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta 
betyárja. Mér mond ilyet. Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése 
engedi?

7   suba: a pásztorok viselete, gyapjas juhbőrből készült ujjatlan, hosszú köpönyegféle
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De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott 
velük, és azt mondta:

– Szájj le tésis.
Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ottmaradtak 

egy álltó helyükbe, s meg se moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik8 csípése alatt.  
De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak.

A két juhász levette a szamaráról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. 
Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek.

Nyájajuhász9 volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kinn töltött 
a  nyájánál, soha falunak színét se látta, hacsak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra 
olykor. Kemény pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak 
kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa 
búsult görbén nem igen messze.

A nyáj messzebb járt, a kisfattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan tizenkét esztendős sihe-
derke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíván-
csiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához.

Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, 
együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába10 jön, akkor se vakognak.

– Hát az asszony – mondta az egyik vendégjuhász.
Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhe-

nye11 bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére 
volt akasztva.

A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű. Szíjta 
a pipáját, odanézett, de nem szólt.

– Itt vót.
– Mikor?
– Van egy hete.
– Mikor gyün megint?
– Majd elgyün.
– Van eleség?
– Van valami.
– Elig lesz két hétre?
– Tíz napra.
– Tíz nap.
Újra hallgattak.
Most mán a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul 

nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. 
Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős.

8   pőcsik: vérszívó légy, bögöly
9   nyájajuhász: saját nyájukat őrzik kint a pusztán, tehát módos emberek

10   vizita: látogatás
11   verhenye: vöröses
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Mán lassan lefele konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, a se tudta, kik 
ezek s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki mán el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajjon 
odáig kisül-e?

Hát nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek, keresztbe vetett 
lábbal.

A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után 
nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e?

Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repked-
ni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, 
arra vadásztak.

– Hallod.
– No.
– Van neked egy szíjjad?
– Van.
– Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel.
– Megvan.
– Aztat kéne eladni.
– Eladni?
– El.
– Nem eladó.
– Nem?
– Nem.
– Mir nem?
– Hát csak nem. Magamnak csináltam.
– Magadnak?
– Magamnak. Meg a fiamnak.
– Meg a fiadnak?
– Annak.
– Kettőtöknek?
– Hát.
Evvel újra tovább ültek.
Aztán már egész setét lett. Olyan hirtelen lett setét, mintha elfújták volna a gyertyát.
– Hát nem adod el?
– Mondtam.
Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel 

akarna állani. A gazdajuhász meg se moccant, lesett, mind a komondor, de résen volt.
– Ez az utolsó szavad?
De mán akkor a gazda ugrott is felfele. A másik kettő meg rá. Egy, kettő, csattantak a bo-

tok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fejin.
Az megtántorodott.
– Ezir gyüttetek?
Nem szólhatott többet, a két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott fe-

küdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta.
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A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg se moc-
canhatott.

– Vedd le az apád szíját – mondta neki a veres ember.
A fiú állott.
– Veszed le rögtön?
A gyerek halálsápadtan s az embereket szemmel tartva, odament az apjához, s annak a de-

rekáról leoldotta a szíjat.
– Add ide.
A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette 

észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett és fejen érte. Olyan sujtást kapott, hogy abba 
a percbe leesett, s kiadta a lelkét.

A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor 
nekiesett a másik kettőnek, s torkon kapta egymást és hempergett. Vérben és nyíva, ordítva.

A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte s rúgta, míg 
agyon nem csaphatta.

A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást.
A két ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, s mikor azok vére-

sen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász:
– Kaparjatok.
A két kutya hozzáfogott kaparni. Gödröt. De lassan ment.
Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik.
Hogy a gödör megvót, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember nagy vót.
– Ott a szíj.
Rákötötte a nyakára, avval húzta bele.
Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyá-

jával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jóízűen megvacsoráztak.
– No e megvan – mondta a veres juhász –, akkor ballagjunk.
Megindította a nyájat, a háromszáz juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert 

már szerettek volna éccakázni. Nem értették, hogy mért kell éhomra tovább sétálni a nagysá-
gos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült 
komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük.

2.

Tíz nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott12 a nagy pusztán.
Fejér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje 

be volt kötve vászonkendővel.
A hátán batyu volt, s sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze 

van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt.
Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát, ennek a táján szokott volt 

az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert.

12   bodászott: keresgélt (népies)
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Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki 
nincs a helyén, azt meglelni s megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt 
felette.

Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem  ta-
lálta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, többhetes. Eső is 
volt, vihar, már régen elmosta.

Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az embere. Kevés 
szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat leljen, akik talán tudnak vala-
mit róla mondani.

Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt.
Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt 

kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent s hidegen az ételt. 
Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát s hajmát. Csak déllére tüzelt, 
vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt.

Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhászgyermek 
volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották.

– Jó napot, jóemberek – állított be a tűzhöz.
Egy nagy veres juhászgazda volt ott, meg három bojtár.
– Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal? Az az én uram, aki napnyugatra jár.
– Háromszáz birkával.
– Háromszázzal, igen. Az az, éppen az.
– No üjjön le, kend nénémasszony.
Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyustól, s a két 

bokájára guggolva, juhászosan pihent.
– Hát én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára.
– Ugyan hová ment volna.
– Azt meg nem mondta, hová megy, Dunántúlra eredt.
– Dunántúlra?
– Tizenkét napja, vagy tizenhárom, erre járt. Mondja, hogy egy kicsit el kell innen menni 

neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
– Neki?
– Neki.
– Fogdmegekkel?
– Törvénnyel.
– Sose mondta. Éppen ma két hete voltam itt nála. Nem szólt felőle.
– Hallgató ember volt.
– Hallgató, de azt megmondta.
A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
– No egyék kend.
– Ettem.
– Egyék csak, mintha a magáét enné. Nem szánom én kendtül.
De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, 

pedig abba jó hús volt, kásával. Jól élnek ezek így reggelente már.
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Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyarszőrű juh is. Csak nézte, csak nézte 
mereven, mintha a magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.

– Még arra is emlékszek – mondta a veres juhász –, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíjja. 
Rézzel volt kiverve.

– Az ű vót – mondta az asszony –, szerette aztat a szíjjat, mindig derekán viselte.
– Kértem tülle, adja ide, nem adta.
– Nem. Azt nem adta volna senkinek ez világon.
– Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
– Ó, én lelkem, egy uram – riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
– Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
– Mondott-e engem?
– Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
– Egy szót se?
Annyit mondott: vót itt. Kérdeztem, mikor: vagy egy hete. Így mondta.
– Vagy egy hete? Úgy mondta?
– Úgy.
– De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
– Csak egy hete vóna?
Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
– Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
– Hun vótak?
– Ki erre, ki arra.
– Újak?
– Újak, nem újak, nem vótak velem.
– Mégis akkor minek gyütt?
– Csak elgyütt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert 

nagyon hallgatott.
– Ü vót – mondta az asszony.
Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
– Semmi jelt nem hagyott?
– Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
– Hát akkor…
Felállott.
– A gyerek nem vót vele?
– Gyerek? Láttam eccer, egy suttyó gyerekkel ketten voltak a nyájjal.
– Igen.
– Két komondora is vót, meg egy pulija.
– Úgya, úgy.
– Hát várja meg, talán visszagyün őszre.
– Majd utána mék.
– Hát csak menjen kend. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
– Dunántúlra mondta?
– Dunántúlra.
– Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
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– Csak mindig napszállat felé.
– Majd megkérdezem.
Evvel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, s elment.
A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak. Bort a csobolyóból13. Azután felkeltek, s a nyáj 

után néztek.
Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott 

az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig 
csak ment, csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, addig ment, míg a puszta 
el nem nyelte. Addig ment, addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is átalment, ladikos 
embert lelt, az áttette. És ment. 

Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, 
amíg csak a hó le nem esett, minden fődet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden ju-
hásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a háromszáz juhával.

Téllére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a te-
let. Mán akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok 
vigyáztak rá, míg ő odajárt.

Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete 
kutya volt, azt mondta neki:

– Gyere puji, keressük meg a gazdád nyomát.
Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta 

volt a gazdát.
Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat.
Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, 

megint hazament, s aztán újra megpakolta magát és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már 
más juhász terelte a nyájat.

Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt 
a nagy merevenben14.

Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott.
– Az uramé – mondta az asszony –, hol vetted puji?
A kutya elvezette.
Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya. Dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva.  

Kapart.
Aztán egy kezet kapart ki.
Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, s nemsokára ott volt előtte az ura. Meg-

rothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj.
A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt 

megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy 
botütés és vége. Nem szenvedett soká.

Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot. Kis dombot rakott rá, s a domb-
ba két kórót tűzött kereszt formán, akkor elment kelet felé.

Reggelre nyájat ért.

13   csobolyó: a mezőn dolgozók hordozható, lapos italtartója
14   mereven: a puszta (népies)
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– Hun van az a veres juhász – kérdezte –, aki tavaly errefelé legelt?
– Szögedébe – mondták idegen juhászok.
– Ugye.
– Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni.
Az asszony meg se szállt, elindult s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiz-

toshoz, s mindent előmondott.
Pandúrok mentek ki, s őt is vitték, szekéren, lovon.
Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótt juhászról, s vissza Szögedébe.

3.

A vizsgálóbiztos vallatott.
Egyik rabot a másik után. Szó szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra 

lassan sereg lopás, gyilkosság igazolódott. Már régen megérett a kötél, mikor azt mondja 
a vizsgáló ember:

– Hát a Bodri juhász?
A veres ember szeme meg se rezdült.
– Bodri juhász?
– Az, úgy híjták, míg élt.
– Míg élt?
– Míg élt, Bodri juhász volt a neve. Hát az hova lött?
– Nem esmerem, uram.
– Ott legeltetett kendtek mellett a csobori pusztán. A kis fiával.
– Lehetséges.
– Esmeri mán?
– Hajazok. Amék elment a Dunántúlra.
– Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e, vagy merre?
– Vót nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy 

napszállatra.
– Szállatra, vagy nyugovásra?
– Nyugovásra, gondolom.
– Én is úgy gondolom. Hát azt is kend nyugtatta el.
– Én, uram?
– Fiával egybe.
– Soha, uram.
– Nézze, gazda, magának mán úgyis kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie.  

Mit tett magának a Bodri juhász?
– Semmit, uram.
– Semmit se tett?
– Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe.
– Akkor mér mondta kend a csüri csárdában, hogy a Bodri juhász is ott legeltet, ahun nem 

kéne?
A veres juhász megrántotta a szemöldökét.
– Nem mondtam én azt.
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– Hallották.
– Azt nem hallotta senki fia.
– Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta?
– Ha mondtam, nem azért mondtam.
– Hát mért?
– Nem miatta szóltam, juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt.
– Háromszáz juha volt. Hova lett vele? Főd hátán el nem sikkadhatott. Igaz?
– Igaz.
– De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka vót, vagy juh?
– Inkább birka vót, ha vót.
– Vót, vót. Övé vót, vagy uraságé vót?
– Ü tudná megmondani.
– Magának hogy mondta?
– Én nem szóltam vele soha.
– Akkor honnan tudja?
– Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember vót.
– Hallgatott?
– Hát… hallgatott.
– Akkor is hallgatott?
– Mikor?
– Mikor kendtek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is.
– Fia is vót?
– Vót egy fia. Csak egyet vágott kend a fejére, kész vót.
– Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával.
– Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt.
– Mit akar tőlem a tekintetes úr?
– Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb.
– Ami nem illet, nem vállalhatom.
– Gondolkozzon rajta.
– Nincs mit gondolkozzak.
– Ásót is vittek magukkal?
– Ásót?
– A szamáron.
– Szamáron?
– Mer tiszta munka vót.
– Nem enyém, uram.
– A birkát elhajtották?
– Vót nekem birkám, tekintetes uram, nem vótam kíváncsi a máséra.
– Pedig szép birka vót. Háromszáz. Derék ember vót a Bodri juhász. Maga szerezte, maga 

takarította.
– Lehetséges. Nem tudok felőle.
– Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta kend?
– Nekem ilyet ne tessék mondani.
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– Hajja-e kend? Nem gyermek! Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon háromszáz 
birka miatt. Mi az kendnek? Most mikor már tisztán mehet az Isten elibe, a Bodri juhász 
szennyezze be a lelkit kendnek?

– Nem tehetek róla.
– Szembe köpöm kendet, mint egy taknyos gyereket. Odamentek, napszállat után fejbe 

ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgálóbíróval.
– Nem illet, uram.
– Lóduljon kend, pimasz. Nem akarom többet kendet látni.
A juhász megingott.
– Ki a szemem elől. Nyájajuhász kend? Csorvasz himpellér15! Tudja meg, hogy az akasztó-

fán sem lesz békessége.
– Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
– Mars!
A juhász megfordult, s elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét 

rá akarta tenni a kilincsre, hátratántorodott.
Nem tudott a kilincshez nyúlni. Nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és 

a szája elkezdett habot verni.
A kilincsre akasztva ott lógott a szíj rézzel kiverve.
A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
– Tekintetes uram… Beismerem…
A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parázs szemmel, csak úgy égett 

a szeme.
– Mink öltük meg Bodri juhászt a háromszáz birkájáért, meg a két szamaráért.
Evvel meghajtotta a fejét.
A vizsgálóbíró nézte, azután csengetett.
Két pandúr lépett be.
– Vigyétek. Adjatok neki huszonöt botot.
A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón.
– Köszönöm alássan.
A bíró utána nézett s eltűnődött:
– Barbárok.

1931

15   himpellér: nincstelen, naplopó, csavargó, gazember
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KRÚDY GYULA KRÚDY GYULA 
(1878–1933)

Szindbád Szindbád   

A hídon
Negyedik út

Szindbád, a hajós, midőn közeledni érezte halálát, elhatározta, hogy még egy utolsó utazásra 
indul, mielőtt elhagyná a sztambuli bazárt, ahol egy régi szőnyegen üldögélve, pipáját szívo-
gatta. Eszébe jutott fiatalkorából egy város – völgyben és piros háztetőkkel, ahol a barna híd 
ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtat egy tiszta kis folyó, és Szindbád a híd kőpárká-
nya mellől álmodozva nézte a messziségben alvó kék erdőket... Ide kívánkozott még egyszer 
Szindbád, mielőtt utolsó pipáját kiszívta volna a régi szőnyegen; a kék erdőket látni a messzi-
ségben és a híd lusta ívei alatt serényen utazgató folyót. Egy kőszent áll valahol a hídon, látni 
lehet onnan a kis cukrászboltot dohányszínű függönyeivel, valamint kopott aranyos betűivel: 
A. Marchali, mondják a töredezett betűk a boltocska felett, ahol Szindbád egykor sarkantyú-
ját pengette, és a háromlábú biliárdasztal felett dákójára támaszkodva, kecsesen, könnyedén 
és ábrándosan álldogált, mert a cukrásznénak barna szeme, barna haja volt. Sárgaborítékos 
regényt olvasott a kassza mellett, és midőn a tekegolyók futkározásukban megcsörrentek 
a zöld posztón, álmodozva, szórakozottan felpillantott a cukrászné a regényből. Ezért állott 
Szindbád dákójára támaszkodva minden délután a biliárd felett, és dús, puha haját titkon 
megigazította a kassza tükrében.

– Vajon él-e még Amália? – kérdezte Szindbád a isztambuli bazárban, és nemsokára útra 
kelt a piros tetők felé, ahol egy folyó szeli keresztül a várost, és a hídról álmodó erdőket látni.

A városka (amelyben Szindbád egykor katonáskodott) mintha mit sem változott volna. 
Némely vidéki város, a hegyek között, völgyekben, mintha századokig aludna, ha egyszer el-
alszik. A régi királyok okozták ezt, akik egyszer valamiért megharagudtak e helyre, és kegyes, 
termékeny pillantásukat levették a városkáról. Mit csináljon a városka, ha a király többé nem 
néz rá? Bánatában elalszik, és álomba merülve várja, amíg valamely királynak ismét odatéved 
a tekintete, hogy a városka megrázkódjon és felébredjen. A királyok még mindig haragudtak 
arra a városra, ahová Szindbád elutazott, mert a toronyórák is megállottak itt. Valami olyan 
időt mutattak az órák, amilyen talán soha sincs. A kapuk, amelyek többnyire a falba vésettek, 
az ajtók, amelyek halkan és csöndesen nyílnak sötétes folyosókra: bezárva. A sárkányfejű eső-
csatornák felmondták a szolgálatot, az esővíz másfelé csurog alá az ereszekről, és a kis boltok 
előtt ugyanazon fakó ostornyeleket rázogatja a szél. Egy téren valahol egy boltajtó nyikorgott, 
és egy kis csengő csilingelt, és Szindbádnak úgy tűnt fel, hogy huszonöt év előtt sötét estéken 
ugyanígy sírdogált az ajtó, csengett a kis csengő gyertyákért, kőolajért járó cselédleányok keze 
alatt. Majd ablakokra bukkant, amelyeken már akkor is – sarkantyús legény korában – lezárt 
szemű zsalugáterek foglaltak helyet. Már akkoriban eltűnődött ezeken a halott ablakokon, 
amelyeket sohasem nyit fel senki, és a por vastagon rakódik a zsalukra. Vajon mi lehet az 
ilyen ablakok mögött? Talán egy halott fekszik ott ravatalán, és sárga viaszgyertyák bágyadt, 
kékes párák közepette lobognak a koporsó körül. Vagy egy asszony alszik odabenn csöndesen, 
és valakiről hosszasan és édesdeden álmodik. Vagy talán egy kép függ a falon, a bezárt ablak 
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mögött, valakinek a képe, akinek kedvéért örökös homályba borult a szoba... Szindbád így 
bandukolt végig a csöndes városon, és egy utcasarkon hirtelen megállott, mert a közelben 
megszólalt egy öreg, pohos toronyka harangja, és mély hangon beleszólt a délutáni csöndbe. 
És mindjárt ezután valahol, valamerre katonák trombitáltak, és Szindbád sétapálcáját, mint 
egy kardot, hóna alá kapta, és bokázó, friss lépésekkel indult most már az A. Marchali-féle 
cukrászbolt felé, mint egykor hajdanában... Hátranézett, hogy miért nem csörögnek sar-
kantyúk a sarkán.

A. Marchali... A betűk aranyozása persze lekopott régen, de a dohányszínű függönyök az 
ablakon még a régiek. A sáros út a régi híd felé kanyarodik, és a hídon csöndesen gurul egy 
szamaras kordé. Nagyfülű, kis szürke csacsi vékony lábszáraival serényen bandukol a kordé 
előtt, és piros szalag van a nyakában. Szindbád tűnődve áll a cukrászbolt előtt, vajon bemen-
jen-e dicsősége, boldog szerelme színhelyére? Majd megnyomta a kilincset.

Szivarfüst és pörköltkávé szaga fogadja odabent. Biliárdgolyók koccanását hallja, mintha 
az ő tiszteletére csörrentek volna össze a golyócskák, és egy fiatal tiszt nyurgán, hanyag elő-
kelőséggel, nyakánál kigombolt zubbonyban áll dákóra támaszkodva az asztal felett. Öreg, 
pápaszemes ember hajlik egy kávéfoltos újságlepedő fölé, és kis kalitkában valamely fekete 
madár gunnyaszt az ablak mellett. A kis kassza a régi helyén, és a Makart-csokrok ott állanak 
színes tartóikban, mintha azóta emberi kéz sem nyúlt volna hozzájuk.

Szindbád csöndesen, szinte visszafojtott lélegzettel ült helyén, és csodálkozott, hogy a piros 
és fehér golyócskák mily fürgén szaladoznak az új posztóval bevont biliárdasztalon. A görbe 
padlón megcsörren a fiatal tiszt sarkantyúja, és a kályha mellett halkan ketyeg egy faházikóba 
rejtett óra.

– Most már csak Amália hiányzik – gondolta magában Szindbád.
És a kassza mellett a piros függöny mintegy varázsszóra szétnyílott, és Amália fekete kö-

tényben, kezében kávéscsészével a cukrászboltba lépett. A félcipőcskéje némileg kopott volt, 
de a szalagja friss és széles, a köténye pirossal volt beszegve, és frissen fésült barna hajában egy 
ezüstfésű villogott. Könnyed, alig hallható lépésekkel hozta a kávét Szindbád asztalához, és 
barna szemében kellemes kíváncsiság csillant meg a furcsa idegen láttára. Halkan, kedvesked-
ve, simulékony, mély hangon kérdezte Szindbádot:

– Nos és hogyan tetszik önnek városunk?
Szindbád csöndesen mosolygott, és kávéját kevergette. Igen, csakugyan ő az: Amália vagy 

legalábbis a lánya...
A kassza melletti asztalkán kis kézimunkakosár áll, és amint a cukrászné elfoglalja helyét 

a kosár mellett, a függöny mögül óvatos, hosszúkás lépésekkel jön elő egy nagy szürke macs-
ka, amely, miután körülsétálta a biliárdasztalt, elfoglalta helyét úrnője lábánál, és bajuszát 
megpödörte.

– Igen, ő az! – ismételte Szindbád magában, és furcsa melegség szalad végig a mellén, és 
valami diadalmas örömet érez a szívében, mit talán akkor érzett, midőn sarkantyút pengetett 
a lábán, és a barna kis cukrásznét először keblére szorította.

A barna nőcske kezében piros és kék rózsákkal hímzett szövetdarab mozog, és a frissen fé-
sült hajból mintha valami könnyű illat áradna szerteszéjjel. A kicsiny és rózsaszínű fül mellett 
göndörkés fürtöcskékben libeg a barna haj, míg a finom, fehér orr tájékán, a hosszúpillájú 
szemek mellett könnyű kékes árnyék borong. A domború mell a selyemkötény alatt lágyan 
emelkedik, és a finom nyakon vékony aranylánc látszik.
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A nyurga tiszt széles mozdulattal öltötte magára bő köpenyegét, sarkantyús lépései elzö-
rögnek. A kopasz, pápaszemes emberke már előbb eltűnt észrevétlenül az újságlepedő mögül. 
Szindbád egyedül marad a cukrásznéval...

– Asszonyom, nem mutatná meg nekem azt a medaillont közelebbről, amelyet a nyakában 
visel? – kérdezte Szindbád egy darab idő múlva.

A cukrászné könnyen elpirult.
– Anyámtól örököltem, uram. Megboldogult édesanyámtól...
– Éppen azért kérem, mert Marchaliné asszony egykor nagyon jó ismerősöm volt.
Némi vonakodás után a Szindbád kezébe kerül a medaillon1. Igen, megösmeri. Ez volt az, 

amit a cukrásznénak egykoron ajándékozott. Vajon benne van-e a régi kép...
Az ujja reszket, midőn némi erőlködéssel felnyitja a medaillont. Odabent egy fakó arckép. 

Fiatal, mosolygó katona arcképe...
– Az apám képe. Katona korából való képe – mondja a barna kis cukrászné.
Szindbád hosszasan, elmerengve, álmodozva nézte a saját képét a medaillonban. Nini, 

milyen furcsa bajusza volt akkor, és a haja milyen hullámos, mint egy fodrászé...
– Kérem – mondja a cukrászné.
Szindbád egy másodpercig fogva tartja a kis barna nőcske puha, bársonyos kezét a kezében.
– Férjes már? – kérdi.
– Igen, és két gyönyörű gyermekem van.
Szindbád szeretné a gyermekeket látni, de nem merészeli. A barna nőcske idegenkedve, 

haragosan húzódik az öreg idegentől, és borús homlokkal ül kézimunkája fölött.
Szindbád tehát ezután nemsokára elbúcsúzott A. Marchali cukrászboltjától, és a régi hídra 

ment, ahonnan sokáig elgondolkozva nézte az alkonyatban álmodozó messzi erdőségeket.
A folyó fürgén futott a híd álmos ívei alatt.

1911

Szindbád útja a halálnál
Ötödik út

Abban az időben Szindbád, a csodahajós igen szegény volt, elhagyatott, és beesett, sárga arcát 
többnyire a hold világította meg, amikor éjszakánkint Sztambul külvárosában bolyongott.

A cukrászné könnyen elpirult.
Régente azt írták volna a meseírók, hogy Szindbád gonosz emberek kapzsisága miatt veszí-

tette el vagyonát. Pedig nem így történt. Szindbád a maga könnyelműsége és kapzsisága miatt 
ment tönkre. Szíriai kereskedőkkel kockázott, s a perdülő kockán elúszott Szindbád vagyon-
kája, hajója, selyemköpenye. Kifosztott koldusként bolyongott az éjszakában, és valóban igen 
céltalannak látta az életet, amelyhez pedig mindig ragaszkodott.

Ebben a nyomorúságos időben a hajósnak még a szerelemhez sem volt kedve, és csupán 
megszokásból bámult utána egyik-másik asszonynak. A cipők, a nyergesek, a magossarkúak 
vagy a szalagos félcipők még meg-megdobbantották szívét, ha csinosabb nő viselte lábán, 
de tovább már nem jutott Szindbád.

1    medaillon: nyak- vagy óraláncra akasztható, rendszerint képecske elhelyezésére való tokkal ellátott, vésett 
felületű, érem alakú ékszer
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A szegénységben elerőtlenedve, ellustulva nem vállalkozott könnyű kalandokra, és dehogy-
is örült, ha bársonyos, álmodozó vagy révedező pillantásokkal találkozott a szeme.

A gazdag és vidám Szindbád azelőtt messzi utakra is hajlandó volt, ha egy szoknyafodrocs-
ka csalogatta. Ment Pestről Budára, a Népligettől a Margitszigetig vagy talán még tovább is. 
De most a legközelebbi sarokig sem ment, ha elsuhant mellette egy kedves kis nő, akinek 
fehér fátyola volt és szalagos félcipője.

Szindbád a sorsra, a véletlenre bízta élete hajóját, csak homályosan sejtette, hogy most is, 
mint már annyiszor, valamely leány vagy asszonyféle akad útjába, aki majd új életet önt belé, 
friss vért az ereibe és új gondolatokat kiégett agyvelejébe. Harmincesztendős volt, és már 
tizenöt esztendős kora óta a nőknek és a nőkért élt.

Csak a nők mulattatták, csak ők érdekelték. Amit tanult, olvasott vagy utazott, mind csak 
azért tette, hogy a nőknek hazudhasson, mesélgethessen. A legszebb tengeren, a legnagyobb 
felhők és a legpirosabb vitorla alatt sem látott mást, mint a tengerparton fürdő halászleányt.

Ismeretlen nagy városok aranyos tornyai alatt bolyongva, a csodák világa nem hatotta meg 
szívét, de felvillant a szeme, ha egy kedvére való asszony lépkedett el mellette.

A nőket kereste mindenütt: erdőkbe utazva vagy a téli tájon szánon nyargalva. A színház-
ban csak a balett, a templomban az imádkozó asszony érdekelte. Midőn céltalanul, ok nélkül 
utazott messzi tájak felé, ismeretlen szigetországok világában titkon és igazán csak az idegen, 
eljövendő nőket leste a szemével, a szívével.

Sokszor bolyongott kisvárosok girbegurba utcáin, idegen kis házak között, ahol teljesen 
ismeretlen emberek laktak, és mint a lesben álló vadászon fut keresztül az izgalom, úgy állott 
meg Szindbád az ablak alatt, ahol egy csinosabb, kedvesebb női fejet fedezett fel. Ah, mily 
óriási diadalom volt ismeretlen városokban, ismeretlen nőket elcsábítani! – aztán továbbu-
tazni! Csókokat lopni nőktől, akik soha nem látták, nevét nem tudták, hírét sem hallották!

Gyakran üldögélt Fiuméban egy kávéházban, a hátulsó ablaknál, ahonnan a kilátás egy 
szűk, nedves utcácskára nyílik, ahol az emeleti ablakokon tarka ruhákat szárítanak, és egy 
varróiskola van ott valahol, ahol fiatal süldőleányok varrogatnak. A varróleánykákat megleste 
Szindbád, és vélük sokszor elmulatgatott, midőn estefelé hazamentek, és sokszor kedves em-
lékkel utazott tovább...

Máskor a soktornyú Lembergbe ment, ahol vallásos zsidónők tarka ruháikban szívesen 
néztek az idegen utazó szemébe, és a megvesztegetett kapus titkon nyitja ki előttük a fogadó 
ajtaját az esthomály beálltával. Sok tüzes szem, sok forró csók, sok őszinte szívből jövő ölelés 
emléke fűzte Szindbádot a szeles Lemberghez.

Így élt Szindbád, amíg fiatal volt, és gyakran hódított meg nőket hevességével vagy közö-
nyével.

Akkoriban – midőn szegény és a szegénységében ellustult volt – egyszer találkozott végre 
egy leányzóval, aki virágot árult egy táncoshelyen, és megigézetten telepedett le Szindbádhoz. 
Szindbád álmosan nézte a táncospárokat, és eleinte ügyet sem vetett a leányzóra. Csak jó 
darab idő múltán vette észre, hogy a leánynak harmatos szeme van és szívalakú arca. Az ajka 
sokatmondólag remegett, amint Szindbád az arcát az ajkához nyomta. A keze lehanyatlott.

– Nos, mit akarsz mondani? – kérdezte Szindbád azon a fojtott, mély hangon, amely 
hasonlatos volt a mélyhegedű hangjához, és amely hangon némely nőkkel beszélni szokott.

A leányban valami csendes zokogás rejtőzött, amely olyanforma volt, mint egy hosszú és 
hatalmas sírás maradványa. Lassan, fojtva felelt, hogy zokogása elő ne törhessen.
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– Szeretnék meghalni, és nemsokára meg is fogok halni.
Szindbád, bár már sokszor hallott ilyent a nők szájából, szelíden megsimogatta a leány 

nedves, meleg arcát.
– Kár volna érted, még fiatal vagy.
A leány csak a vállát vonogatta, és elszántan nézett maga elé.
– Pedig úgy lesz, ahogyan mondom.
Szindbád álmosan, félig lehunyt szemmel nézte a táncoló és kurjongató mulatókat.
– Talán szerelmes vagy? – kérdezte később.
– Nem vagyok szerelmes.
– Hát?
A leány a nedves, összegyűrt kendőjét a szájára szorította, és a zokogással együtt a mon-

danivalóját is visszafojtotta. Szindbád elfordította a fejét, és hallgatott. A virágárus lány egy 
darabig még sóhajtozva, pihegve, mint egy sebzett madár üldögélt Szindbád asztalánál, aztán 
a kosarát felkapva, gyorsan tovasietett. A hajós elgondolkozva nézett utána. Tizenhat éves 
lehetett a leány, és aranybarna haja koszorúban volt, mint a virágszál. A termete karcsú,  
vékonyka: igen szép menyasszony lesz belőle a másvilágon – gondolta Szindbád, amíg tunyán 
felhajtotta poharát.

A zene zengett, és a szivarfüst könnyű fellegként lebegett a lámpások körül. A nők – itt 
többnyire könnyűvérű, éjszakai nők találkoztak – farsangi jókedvvel emelték kezükkel uszá-
lyukat, és a fényes cipőket könnyű por lepte be. A hajdíszek megbomlottak, és a kiszaba-
dult hajszálak, mint a hosszú fűszálak a szélben, röpködtek tánc közben. A nők többnyire 
itt tanultak meg táncolni, és a valcert mindnyájan férfimódjára táncolták, mint azon idős, 
de még nem elvirult, hervatag, de még szépségére büszke, hatalmas termetű, bécsi asszonyság 
táncolta, aki csak néha-néha ereszkedett a táncolók közé, és briliánsai, valamint mályvaszínű 
selyemuszálya előtt tiszteletteljesen nyitottak utat a ház fiatal hölgyei. A zene ilyenkor vígab-
ban, erőteljesebben zengett az emelvényről, a szemüveges karmester fogatlan szájával sűrűn 
kiáltotta:

– Brávó, Téssza!
És a bécsi hölgy hatalmas termetével, büszke, gúnyos mosollyal lendült tova gavallérja 

karján.
Diákok, iparosok, éjszakázó lumpok zörögtek cipőikkel a tánchely parkettján, szélesre kö-

tött nyakkendők libegtek, és a söröspalackok nagyot puffantak.
A szívalakú arcocska ismét megjelent Szindbád mellett.
– Kérem az urat, kísérjen haza! – mondta szégyenlősen, megzavarodva a virágárus höl-

gyecske. Fejére immár zöld harasztkendő volt borítva. A szeme vörös volt az előbbeni sírástól, 
és gyönge, halovány szeplőcskék látszottak finom, ideges orra mellett.

Szindbád készségesen felállott, és olyanformán hajolt meg a kis virágárusnő előtt, mintha 
az hercegnő volna:

– Parancsára állok! – szólt, és karonfogva a leányt, ünnepélyesen és gyors léptekkel kive-
zette a teremből.

Szótlanul mentek a téli hajnalban. Az utcákat nagy hó borítatta, és a kocsik tompán gör-
dültek tova pislogó lámpásaikkal. A Keleti pályaudvar órája bágyadtan világított a magasból, 
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sötét árnyak suhantak el a hóvilágította téren, a leányka erősen kapaszkodott Szindbád kar-
jába.

– Ezen az úton már egyszer megtámadtak... Azért kértem. Bocsásson meg.
A kendőt az arcára húzta, és a keze remegett Szindbád kezében.
A Nefelejcs utcán befordultak, és egy kapu előtt megállottak.
– Isten áldja meg önt, köszönöm, hogy elkísért – mondá a leány, és a csengő gombját 

hosszasan megnyomta.
Szindbád csodálkozva nézett a leányra:
– Nos? Már elválunk egymástól? Hisz még meg sem ösmerkedtünk! Engedje meg, hogy 

szobájába kísérjem, idekünn hideg van, megfáztam.
– Máskor, uram.
– Szép gyermekem, nem bánja meg, ha szeretni fog...
– Máskor, uram. Most valami dolgom van otthon. Kérem, maradjon itt a ház előtt. Valami 

virágot vagy egyebet ledobok önnek ablakomból, ha szobámba értem.
Így szólt a leányka, és ugyancsak kellett vigyáznia, hogy a fojtogatott zokogás el ne némítsa 

hangját.
A kendő alatt forrón és erősen megszorította Szindbád kezét.
– Ön jó fiúnak látszik...
A kapu e percben felnyílott, és a leány kendőjét arca elé rántva, gyorsan, titokzatosan 

besurrant a kapun. A kaput dörmögve vágta be valaki, és Szindbád elégedetlenül tett néhány 
lépést a ropogó havon.

– Bolond kis teremtés – dünnyögte.
Néhány perc múlott el. Az éjszaka, a hajnal nagyon csendes volt a Nefelejcs utcában. 

Hallani lehetett, hogy valahol messze döcög egy szekér... Ekkor odafent, a magasban hangos 
robajjal nyílott ki egy ablak.

– Odalent van, uram? – kiáltotta egy gyönge hang nagyon messziről.
Szindbád a magasba fordította a fejét.
A szürke felhők alól, a hideg magasságból egy fehér lepke szálldosott lefelé. Egy fehér 

madár röpült le a téli éjben a havas föld felé. A virágárusnő volt, aki levetette magát a ház 
harmadik emeletéről.

Szindbád, mint babonás ember, később egy marék véres havat vett a kezébe, és magában 
azt gondolta, hogy a szegény leány kiomlott vére feloldozza őt eddigi balsorsa alól. Csillaga 
újra felragyog, és hajója szerencsés szelekkel röpül tova.

1911
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JUHÁSZ GYULA JUHÁSZ GYULA 
(1883–1937)

 Tiszai csönd Tiszai csönd 

  Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

1910

 AnnaAnna11 örök  örök 

  Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

1926

1    Anna: a költő 1908-ban, Nagyváradon ismerte meg az akkor huszonegy éves, szőke hajú Sárvári Anna szí-
nésznőt, az Anna-versek ihletőjét
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 Halotti beszéd 

  Nyár vala, arany napsütés,
Piros pipacsok.
Magyar határban véres aratások
És sok szép halott.

Valami méla pap beszélt,
Szláv, tömjénes, ősz.
Ő mondta ezt a hervatag beszédet,
Mely vén s ösmerős.

Látjátok feleim! S a nép
Hallgatá csöndesen.
Serény csaták sebét büszkén mutatta
A hős tetem.

És a legények eleje
Már a toron mereng,
Hol áldomások esnek, dús ivások,
Tilos nóták, virágénekek!

1933

 Az utolsó vacsora 

  János a Mester nagy szívén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes sziven
Pihen, de lelke a holnapra gondol
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva,
Judás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!
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TÓTH ÁRPÁD TÓTH ÁRPÁD 
(1886–1928)

 Esti sugárkoszorú Esti sugárkoszorú 

  Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor1 drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek –
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

1923

1    csipkebokor: az Ószövetség szerint Isten égő csipkebokor képében jelent meg Mózes előtt
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 Lélektől lélekig Lélektől lélekig 

  Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelid
Távol csillag remegő sugarát.

Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.

Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.

Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok finom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tűnődve figyelem,
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

1923
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 Isten oltó-kése Isten oltó-kése 

  Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
 
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

1928

 Elégia egy rekettyebokorhoz 

  Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve,
S tömött arany diszét fejem fölé lehajtja
A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye2,
Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka3.
S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz
Szívemből míg felér bús ajkamra a sóhaj,
Vihar már nékik az, váratlan sodru vész,
S megreszket az egész szelíd arany hajóraj.

Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag
Nyárvégi délután nyugalmas kék legén,
Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat
A lomha óriás, hisz oly borús szegény.
Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor
Bányáiból a bú vihedere4 kereng fel,
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor
Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy – ember!

2   rekettye: a pillangósvirágúak családjába tartozó sárga virágú cserje
3   sajka: evezővel hajtott kisméretű vízi jármű
4   viheder: sújtólég, bányalég; a tájnyelvben a viheder vihart, zivatart is jelent
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Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok
S a sűrű napsugár forró arany verése
Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog,
Méz- s illatrakománnyal teljülvén gyenge rése;
Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát
Gyüjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után,
Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát
Az öntudat nem űz, a konok kapitány.

Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét
A kínok vasszöge szorítja össze testté,
S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét,
Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté,
Bár fájó szögeit már a létentúli lét
Titkos mágneshegyének szelíd deleje vonzza:5

A néma szirteken békén omolni szét
S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa.

És hát a többiek?… a testvér-emberek,
E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák,
Kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek
Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák, –
Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve
Mily szörnyü sors a sok szegény emberhajóé:
Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se,
Kit boldog Ararát várhatna, tiszta Nóé.

Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon
Csak miriád virág szelíd sajkája leng:
Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon,
Egy néma ünnepély, ember-utáni csend,
Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva
A fájó ősanyag: immár a kínnak vége!
S reszketve megnyilik egy lótusz6 szűzi ajka,
S kileng a boldog légbe a hószín szárnyu Béke.

1917

5    mágneshegyének szelíd deleje vonzza: egy középkori tengerészlegenda szerint a tengerek sarkának titokzatos 
hegye magához vonzza a hajót összetartó szegeket

6    lótusz: sokféle színű (sárga, fehér, rózsaszín, piros stb.) virággal rendelkező, a tündérrózsához hasonló vízi-mo-
csári növény, mely elsősorban a trópusokon honos
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 Jó éjszakát 

  Falon az inga lassú fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett kattanjon a villany,
S a sötétben majd boldogan megáll.
Pihenjünk. Az álomba merülőnek
Jó dolga van. Megenyhül a robot,
Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek,
Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.
 
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rimek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
Minek a lélek balga fényüzése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.
 
Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat
Beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem,
A tollra dőlve, mint botra a fáradt
Vándor, ki havas pusztákon megyen.
Mi haszna? A sok téveteg barázdán
Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyers dalú jelen.
 
Majd egyszer… Persze… Máskor… Szebb időkben…
Tik-tak… Ketyegj, vén, jó költő-vigasz,
Majd jő a kor, amelynek visszadöbben
Felénk szive… Tik-tak… Igaz… Igaz…
Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át…
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek… bolondság… szép jó éjszakát!

1924
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 Álarcosan 

  Hát rossz vagyok? szótlan? borús? hideg?
Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám,
A világ minden fényét s melegét
Szórva adnám.
 
Kastélyokat. Pálmákat. Táncokat.
Ibolyákkal a téli Riviérát.
Vagy legalább egy-egy dús, összebújt,
Boldog órát.
 
De most oly nehéz. Most egy sugarat
Se tudok hazudni, se lopni.
Vergődő és fénytelen harcokon
El kell kopni.
 
Az Antikrisztus napjai ezek,
Csillog a világ szörnyű arany-szennye.
Röhögő senkik, balkörmű gazok
Szállnak mennybe.
 
S én lent vergődöm, és nem tudja más,
Hogy csöndem éjén milyen jajok égnek.
De légy türelmes. Jön még ideje
Szebb zenéknek.
 
Csak légy türelmes. Maradj, míg lehet,
Váró révem, virágos menedékem.
Most álarc van rajtam, zord és hideg,
De letépem,
 
Vagy szelíden, míg elfutja a könny,
Öledbe hajló arcomról lemállik,
S te ringatsz, ringatsz jó térdeiden
Mindhalálig.

1924
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KARINTHY FRIGYES KARINTHY FRIGYES 
(1887–1938)

Így írtok ti Így írtok ti   
[részletek]

MAGYAR KÖLTÉSZET

Petőfi Sándor

Született a Nagy Magyar Alföldön, a Kárpátoktól az Adriáig és visszafelé, egy anyától  
Sorsharag nevű unokafivérével. Húszéves korában bejelentette a sóhivatalnál, hogy mindenki-
nek szabadnak kell lenni, magyar szabad, osztrák szabad, olasz szabad, német birod. szabad. 
Később a Magyar Lánccsörgető Egyesület Részvénytársaságnál kapott alkalmazást, mint főcsör-
gető, majd a Külső Tavaszmező utcában világítási minőségben működött, a szabadalmazott 
lángelme-égő társulatnál. Számos óriás jelentőségű felfedezést tett, így például ő jött rá, hogy 
a szerelem sötét verem, és hogy kint egy mezőn az ember jobban érzi magát, mint egy sötét szo-
bában lecsukva fejjel lefelé, összekötött kézzel. „Csatában esem el, mibe fogadjunk” című versé-
ben megjósolja, hogy csatában fog elesni, mely ígéretét be is váltotta. Másik ígéretét „Szeptember 
végén” című versében, melyben azt írja, hogy nem csatában fog elesni, viszont nem váltotta be. 
Szobra a Duna-parton áll, fölfelé tartott három ujjával jelzi a közvetlen alatta állomásozó 
propellerközlekedés másodosztályú menetdíját: – mások szerint viszont arra esküszik, hogy Áb-
rányi Emilt nem is ismeri, nemhogy ő szólította volna fel a róla szóló költemények megírására.

Barna kis lány szemének a…Barna kis lány szemének a…

  Barna kis lány szemének a lángja
Idetűzött szívem pitvarába,
Kis halacska szőke Tisza vizén,
Örömében akrát ugrok biz én.

Olyan az ő lelke, mint a rózsa,
De mint az a fehér, tiszta rózsa,
Fehér rózsa az én babám lelke,
Fehér galamb az ő nagy szerelme.

Barna kis lány, mikor megláttalak
Bennem mindjárt nagy szerelem fakadt,
Megláttalak New York kávéházban,
Mint harmat kökörcsin-virágban.

Kacsintottam, barna kis lány, neked,
De te ültél zordon férjed mellett.
Barna kis lány, te a fényes hajnal,
Férjed pedig a fekete éjjal.
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Színművészet a te hivatásod,
Barna kis lány, magyar vagy te, látom,
Magyar az a fényes lelked neked,
Az isten is magyarnak teremtett.

Zordon férjed tojást evett, hármat,
És titokban megcsípte a vállad.
Hej, titokba, te is mosolyogtál,
De hej, bizony, énreám gondoltál.

Beültetek aztán kocsikába,
S elmentetek egy nagy szállodába.
Igaz, magyar szálloda volt az is,
Igaz, magyar a lelked neked is.

Kiskapunál, hej, megálltam ottan,
Reszketett a szívem, rád gondoltam,
Rád gondoltam, remegő szívedre,
Fehér galamb, magyar szép lelkedre.

Rád gondoltam, gondolsz-e most énrám,
Kis kezedet összeteszed mélán.
Megértetted-e az én lelkemet,
Mint a szellő a fényes felleget.

Fehér rózsa az én babám lelke,
Fehér galamb az ő nagy szerelme,
Barna kis lány, ha te szeretsz végre,
Felrepülök a csillagos égbe.

Ady Endre

Moslék-ország
(Megjelent német és francia fordításban is)

  Jött értem a fekete hajó
Jött értem fekete vizen.
Álom-királyfit, vitt tova vitt
Moslék-országnak mentiben –
Fekete hajó, fekete vizen.

Moslék-ország, hajh, cudar ország,
Hajh, Hortobágy, zsír-szívű rém;
Hajh, Átok-város, Redves-ugar:
Piszok-hazám, mit kapaszkodsz belém?
Fekete vizeken jöttem én.
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Vagyok a nyugati sirály –:
De magyarnak köpött ki a föld
Moslék-ország a nyakamon ül
Engemet Moslék-ország örökölt:
Nyöszörög a hájszagú föld.

Már nem megyek el, fekete hajó
Moslék-ország hagy’ örülj, szegény!
Laza ferdinen, laza ferdinen
Fekete vizen, fekete legény,
Hajh, kutyafáját, szomorú legény.

Babits Mihály,
a klasszikus

Babits Bihály1

Született Szegszárdon: néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édes-
anyját, hogy utazzék Szegszárdra, nehogy „Szegszárdon Születtem, Szinésznőt Szerettem” című 
leendő versében az alliterációt elrontsák. Már hatéves korában egészen fejlett nyelvezete volt: 
az iskolában fél kézzel harmincezer olyan magyar szót tudott fölemelni, ami „B”-vel kezdődik, 
míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A fogarasi elemi és a verseci főgim-
názium nyolc osztálya jártak beléje, azonkívül nála végzett a budapesti tudományegyetem 
filológiai fakultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert, újfajta alumí-
nium ige-kötők-, szó-csavarok- és kettősfedelű mondatszerkezetekre, melyek Edisonnak „A mo-
dern verstechnika vívmányai és a villamos nagyanyacsavar” című munkájában is fölemlítvék. 
Nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg: legutolsó kötete, a „Főtisztelendő úr, kérem, az esti 
takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik” című, hosszú feltűnést keltett.

A KLASSZIKUS GYOMORGÖRCSÖK CIKLUSBÓL

Futurum exactum2

  Plutó e torzót márványból szoborta
Ó torzók torza, bőrző Dunakorzó
Ó korzók korza, őrző dunnaorzó
Mint ferde torta és megint retorta.

De Áfrikában fú az ántipasszát
És négerek masszálnak pántlimasszát
És ott az ég oly régi, égi méla.
S tán pápuákok pengetnek poros fát
S nem lesz Nyugat már, sem Fenyő, sem Osvát
S még él Balázs, még él a méla Béla.

1    Babits Bihály: Az eredeti „Mihályt”-t belügyminiszteri engedéllyel „Bihály”-ra változtatta költőnk, azzal 
a megjegyzéssel, hogy tehetségtelen keresztapja nem gondolt az alliterációkra (Karinthy Frigyes jegyzete)

2   Futurum exactum: latin nyelvtani kifejezés, befejezett jövő idő
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Antik szerelem

  „S megint előlről…”

A szeretőm fiús, görög leány,
Lányos, török fiú, ki egykor élt,
Ahol tajtékot Aagis öble hány.

És Athenben született auzgewélt,
De most közöttünk jár, bár ő egy antik,
Kihez ma lelkem esdve igy beszélt:

„Ó kancsók kincse, ó görög romantik,
Orsók korsója, drágamívű borsó,
Akit szeretnek Bélák és a Bandik.

„Te tarfejü, tritóni, tarka torzó,
Dús, dőre dátum és dalos dativusz,
Post, penes, pone, praeter, ablativusz.

„Ki bún borongva, barna, bús bajusszal,
Beteg bolyongó, béna bink balán…
És szólt a lány, gradus genitivusszal:

„Mi, hát nekem bajuszom van talán?”
S én szólék: Ó, kegyed mély mívű marha,
Ezt mondtam csak a széphangzás mián.

„De hogyha ezt nem érti, drága mirrha,
Egymáshoz nincs közünk, se végre mátul,
Kegyed nem készült, aztán hol az irka?

„Az ember végre még sincs csupa fábul,
Kegyed nem tudja, mi az asszonánc?
Eriggyen, mert rugok beléje hátul. –
    (S megint előlről.)
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Dana Idák3

Lent a lenső lélekuton {Hádesz öblén, [hol a lélek élet – állott (élet – állott, mint az állat) 
s aspodélosz illatokkal] öblögetve, ablakokba} ablakokba öblögetve, öblögekbe ablakogva és 
makogva mekegve.

És mekegve és makogva lent a mélybe, 2√lent az éjbe, hol a kéjbe (éjbe, mélybe, kéjbe, 
éjbe) Ötven asszony, logarithmus ötven asszony és emelve és kivonva, négyzetekre köbgyö-
kökre, ötven asszony, hetven asszony, százhuszonhét bűnös asszony, ötven órjás amphorába, 
asfodélosz ötven asszony = bünös asszony, mennyi jött ki, mennyi jött ki.

Százkilencven bűnös asszony, óriási amphorába,  2√amphorába, rába, rába, rába, majd 
mekegve, (log) majd makogva, mindörökre, mindhiába, (mert hiába [mind hiába] töltö-
getve, öblögetve) öblögetve ablakokba, ablagokva, és makogva, öblögekbe2  és mekegve és 
makogva, 2√fogjanak meg, fogjanak meg…

(Megfogják.)

Kosztolányi Dezső,
a szimbolista

Született Harsonán, mint „A Hét” belső munkatársa, szerdán, lapzárta előtt két nappal. Még 
idejekorán megírhatta „Trombitaszonáta” című szezoncikkét. Később az „Innen-Onnan” rova-
tot vezette: ő volt „A Hét” legelső „Innen-Onnan”-istája. Színházi kritikáit ugyanott végezte. 
„Négy fal között” című verseskötetével tűnt fel, melyet később „Négy fal, egy plafon és egy padló 
között” helyesbített kiadásban ismert meg a közönség. Több politikai és közgazdasági szonettet 
írt: jelenleg a Trombitagyárosok Országos Szövetségének tiszteletbeli igazgatója. Ép és egészsé-
ges ember, fiatalabb korában tífuszon ment keresztül, és kétszer a Petőfi-társaságba is jelölték, 
de mindkét alkalommal csakhamar felgyógyult.

„A SZEGÉNY KIS TROMBITÁS SZIMBOLISTA KLAPEC NYÖSZÖRGÉSEI”
CÍMŰ CIKLUSBÓL4

  Mint aki halkan belelépett.

És jönnek távol, ferde illatok
Mint kósza lányok és hideg cselédek
Kiknek bús kontyán angyal andalog
Mint aki halkan belelépett.

3   Dana Idák: matematikai költemény (Karinthy Frigyes jegyzete)
4   Harmincnyolcadik kiadása megjelent a „Modern könyvtár” huszonkétezredik számában
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Mint aki halkan belelépett
Valamibe… s most tüszköl s fintorog
Mint trombiták és roppant trombonok
S a holdvilágnál szédelegve ferdül
Nehéz boroktól és aranyló sertül
Úgy lépek vissza mostan életembe
Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csempe
S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet –

Mint aki halkan belelépett.

VIII

  A kis edény.
   Oly furcsa és merev.
Aranyhabos tó, emlék-temető
Emlékek ágya, ágyak ápolója,
Mély, puha párna, pincsi, pince, pólya
Emléket emtet, engem temet ő
Fehér és csendes. Ülök rajt, kis ingbe –
És távoli, mély országokba int be
Mint folyt arany és mint ezer ezüst,
Oly bús, fehér, olyan igénytelen
Becéz, reámnéz és tréfál velem
Mint egy kis fehér legyező,
Csak rátekintek s igy szólok: ez ő.
A jó, szelid, a kedves, pici teknő –
De néha megnő –
És néha horpad s néha szétreped
És szerteszökken szörnyű fergeteg
És a homályban bőszen harsonáz
És akkora már, mint a ház
És ordítunk és sírunk: diadal
És ilyen fiatal
S mint kürtök öble s vérző trombiták
És néha vág.
És néha vég.
És néha olyan, mint az ég.
S mint longa, linga, lunga, lenge lég
(Még, még.)
És borzadunk az égbe, nyögve, sírva
És néha néz ránk –
És néha olyan, mintha verset írna.
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XIII

  Én nyafogok
Az életben, mint kevesek
Én nyifegek
Távol mezőkön bőrző levesek
Én nyühögök
Valami van, valami nincs
Én szepegek
Valami kósza, kótya kincs
Én szüpögök
Az éjbe, későn és korán
Én szipogok
Az orromon, e roppant trombitán.

Tóth Árpád,
a finom

Ady Endrének

  Mester, egy ifjú agg, setétlő, béna, sánta
Szól félszegen feléd, motyogva és szeliden:
Kinek halk nyála folyt, borongó, furcsa ívben
Olvasva énekid a vénhedt utcasárba…
S ki elmekegte őket, nyifegve csendesen,
S halk, holdas esteken, vetvén a keshedt ágyot
Te szent nagy Fenekedbe beléomolni vágyott
Málé kis inasod én szörnyű Mesterem.

Alázattal, szeliden, ki ünnepelni jöttem
Könnyes, fakó szívemmel és trottyos térdemen;
Mely úgy fáj alkonyatkor, csúzos bokámba lenn,
Mikor elaggott felhők boronganak fölöttem.
Mert isten vagy, csekélység, és két isten és három
Oly bús, kietlen mindegy… s eszembe jut a tantim,
Ki egyszer látott téged a pályaudvarban kinn’
S szegény, jó grószpapa, ki ellenőr Parádon.
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MAGYAR PRÓZA

Mikszáth Kálmán,
a zamatos

Jubileum

Múltkori számunkban 27-ik cikkéig érvén el az író, mint értesülünk, az egész ország lázasan 
készül negyvenéves írói jubileumára, melynek védnökségét gr. Apponyi Albert őmtsga vállalta. Az 
ünnepelt kitűnő, aki a készülő meglepetésről természetesen mit sem tud, ma a következő levelet 
intézte lapunk ősz szerkesztőjéhez.

Kedves Szerkesztőm és
   Kenyeres Pajtásom!
Azt tartja a közmondás, hogy: „öreg legény, fakó bocskor”. Azt pedig már a mi öreg Beő-

thy Aldzsink se tagadta soha, hogy, mondok, a közmondásnak igaza van. Hát bion (amúgy 
palócosan) ilyen öreg bocskor volnék már én is, isten kegyelméből, kedves Szerkesztőm, meg 
pajtásom, az úrban. Eszébe juttatják az embernek az ilyesmit, mondogatják, hogy: „negyven 
éve ír már a mi Kálmánunk” – osztengat rájön az ember nagy csudálkozásokkal, hogy elment 
az az idő magátul, mint tottal a vaskarika.

Most eszmélek csak, hogy megkaptam az írásodat. Nagytudományú levelet írtál, régi paj-
tásom, mint az egyszeri ember. Hogy aszondod, így meg úgy, írnék valamit magamrul, negy-
venéves írások után. Mert itt is, ott is beszélnek negyven évről, ünnepről, rendezőbizottságról, 
meg új kiadásról, de mindezekről én nem tudok semmit.

Negyven év? Úgy vagyok én ezzel, mint a két máramarosi felcser, akik egyszer belejutottak 
a konstantinápolyi padisah háremébe. Asszonyt szerettek volna látni, de az öreg Mohamed 
már akkor se kedvelte a magyart. A mi embereinket megfogták, vitték a padisah elejbé.

Persze, haragudott veszettül az öreg. Sorbaveszi elméjében a büntetések válogatott sorát. 
(Volt, isten segedelmével, elég.) Egyszer aztán nagy eltökélés ül ki a mennyei ábrázatjára: 
– rendezkedik is rögtön: vinnék le a két magyart a gyümölcsös-kertbe. Keresné ki ott min-
denik magyar azt a gyümölcsöt, amelyik legjobban megfelel a szájaízének. Jönne vissza aztán 
a gyümölccsel a szobájába.

No, úgy is lett. Visszajön csakhamar az egyik magyar, s hoz a kezében nagy várakozások-
kal egy szép, hamvas duránci szilvát: – gömbölyűt, mint valami piros pici száj. Rendeli erre 
a  padisah: fektetnék le a magyart, kötöznék oda a padkához: – gyömöszölnék bele az orrába 
a szilvát.

Le is kapják a mi emberünket, oszt kezdik az operációt. Jajgat szörnyen kínjába a magyar, 
a padisah pedig terpeszkedik a padon, s elégedetten nézi az eljárást. Hát a legnagyobb jajga-
tások közepette egyszerre csak széthúzódik az ember ábrázatja, néz az ajtó felé, és torkaszaka-
dásból kacagni kezd el, de úgy, hogy még a könnyei is potyognak.

Nagyramered a padisah szeme, és dühösen rivall rá az emberre: mit nevet? Az meg kinyújt-
ja kezit, és fuldokolva a nagy derültségtől, hebegi kacagva:

– Ott… ott jön – a társam – a társam – egy görögdinnyével!!…
Hát bizony, így vagyunk, mi magyarok, kenyeres pajtásom. Azért ne is beszéljenek nekem 

jubileumról, meg új kiadásról, meg ezerkétszázhúsz forintról, ami eddig összegyűlt (nemzeti 
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adakozásból! mintha bizony adakozna a nemzet!), mert én azzal úgy vagyok, hogy sehogy 
se vagyok. Írtam-e, nem írtam-e, negyven esztendeig: a kisujjam tudja, meg a mátészalkai 
esperes.

Tudtok is ti gyűjteni, ti fiatalok! A jó Beőthy Aldzsi (már én csak így hívom) az tudta 
a módját, isten nyugosztalja érette. Mikor a mi nagy Jókaink negyven esztendőkig írt volna, 
velem együtt ment el Tisza Kálmánhoz (ott lakott a régi Postaház utcába: – ma susztermester 
lakik ott – a mai miniszterelnöknek nem kell lakás: Bécs a rezidenciája!) – mondom, oda 
megyünk Tisza Kálmánhoz, oszt’ csak rászól az Aldzsi: „Kegyelmes uram, nem így kell azt 
csinálni. Hanem guberáljon ki az állam százezer pengőt a mi Jókainknak, mert, mondok, 
százezer pengő sok van az állami kasszába, de Jókai csak egy. Legföljebb kettő!”

Ki is guberáltak. Hát azért mondom, nem tudok én semmit erről az én negyven eszten-
dőmről.

Hanem, íme, elfecsegem megint a drága időt. Bocsánatodat kérem, kedves bátyámuram 
meg írótársam, de nekünk öregeknek, tudod már, nekiereszkedik olykor-olykor a tollunk. 
No, áldjon meg az isten, aztán el ne felejtsd a te öreg barátodat

a jubilánst

P. S. Tisztelt Szerkesztő Úr! A fenti levelet a tárcarovatban tessék kiadni, vasárnap, nagyí-
tott betűkkel. A száz koronát postafordultával szíveskedjék folyósítani. Húsz koronát kérek 
külön a levélben előforduló adomáért, amelyet át kellett alakítanom. A humort beleszámítom 
a száz koronába, de a levél végén lévő ellágyulásért tíz korona többlet számítandó be.

Kiváló tisztelettel
Fenti

Móricz Zsigmond,
a tősgyökeres

Népiesch

Igen, most valami újat kezd a kezdő író: júliusra tehát beiratkozik a népies iskolába, ahol Móricz 
Zsigmond osztályfőnök úr vezetése alatt káromkodástant, asztamateremtetteológiát, kutyafalógiát, 
beszéd- és förtelemtant és köpészetrajzot tanulmányoz; rendkívüli tantárgynak heti két órában he-
lyesírásról leszoktató testgyakorlatokat végez. Első írásbeli dolgozatait itt nyújtja be a Nyugatnak.

(Folytatás)

Turi Dani ozstán mégis hazakódócott, de a lelke fenekin, meg a fenekelelkin nagy, nagy 
keserves fenekedésekkel győzte az életyit.

– Hej, muramista, muramista – ódódzott a nyelvije nekije –, bé tökkel vágtál csülökbe.
Megaztánis a felesége eszmélkedett a jobbérzésébe, és attul úgy, de úgy összefancsorgott 

a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme 
is megnyikkant bele – aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, peckésen, nagytehetemség-
gel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajashorgas, úri böfögés nyomta, 
nyefegette a torkát, azt meg legyűrte keserűen: izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta 
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a nagyérzés, nagyfeneérzés, hogy az erei úgy daggantak a nyakacsiggályán, mint téli teplincze 
a vágáskor. Az a szeginasszon! Az a szeginasszon!

Eccere Bira jön vele szembe, az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy 
sunysuttyából odapistangolt a nagyerős hím szemébe. Csak úgy, a hóna alól nézte, de a cippes 
derekát végigriszákolta valami fortymeleg.

– Hej, muramiste, te Bira, merre lófrász? – beszélt Dani, de a szemét már elöntötte a hímes 
vérharag.

– Merre? – rüstölt a ján, nyelveskésen. – Merre, hát mér, aszongya, kee! Amerre fekete jérce 
jár: a lábán.

S megrisszantotta újfent a derekahajlását.
Dani akkor nem szólt, hanem eccercsak nagybüszke hímdagadás fogta el: – a két szeme 

elnyálladt, betaknyadzott a hévtül: kicsurgott a pörses, duzzadt férfiszája: – a nyakaere fél-
méterre kilógott, és úgy megszoringatta zekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak 
félkézbe kapta a jánt, egyet roppantott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a ján, aztán 
visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen.

A férfi csak nézte, és már torlakodott a torkában a nagyutálat. Valami erős, mélységes 
lágyság fogta el, héj, muramiste, muramiste – azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles 
tenyerébe egy féllitert, azt hozzácsapta a jánhoz, hogy csak úgy liccsent.

Úgy ment el, mint az Isten.
Kimeresztette a nyakát.
Vitte a nagyerős lelke.
A tábla végébe meg ott állt a walesi herceg felesége, annak a törékeny testét végigbizsen-

bozsongatta valami borsódzás, babzás: – úgy nézte a férfit, hogy málladt tőle a fehér melle. 
Különösen a köpést nézte. Ilyen szépet, igazit, hímeset még nem látott. Ilyen igazi, erős férfit.

Az meg csak jött felé.
– Mi járatban erre, Turi uram – kérdingette a hercegzasszony csak úgy közömbösen.
– Instállom, usgye, aszongya, butykos, lölkem – mondta Turi Dani makacs-mereven. 

S egyszercsak, fogta, s akkorát bömbent, ordantott a torkával, hogy a szája kétoldalt kirepedt 
a füléig. Valami forróság fogta el a hercegzasszonyt: – a hímség ilyen förtelemszép nyikkaná-
sára. Elszédült, megkábult, összebágyadt, lecsuppant, odariggyent a férfi zekés melletetejére. 
Először látott igazi férfit. Erős, ősösztönös, nagyszerű, igazi, félliterköpő, füligrepedtszájú, 
füstös férfit. Az igazit. A nagyot. A kérlelhetetlent. Az ősösztönöst.

– Te szép, te én uram, mura, mura – nyögte elaléltan, pihegve, mint nyaratszaki csibbe.
Dani meg nézte.
Aztán egyetlen, morczos mozdulásával a körmefeketéjének, felhasgatta végig a hercegasz-

szony hasát. Úgy hagyta ott, kibuggyanva. Az még akkor is szerelmesen tátogott, tinpegett 
utána.

Úgy ment el döngve.
Vitte a nagylöttyös indulat. A férfit.
Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, átta-

posott rajtuk. Belerúgott, átrúgta. Hozzá sziszegett a fogával, keresztül a foga-húsán.
Három másik ember jött.
A tömörkény, meg a gárdonyi, meg a mikszát.
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– Mi járatban – mondta a tömörkény. – Mi járatban, gazduram. Itt nem lehet átmenni, 
gazduram. Dram.

Dani csak nézte. Vérbenyihhant, a szeme.
Nagyot, keserveteset fohászkodott a gyomraveleje. Két kezével odakapott, megfogta, for-

gatta a népiescht és csak úgy szőrmentében, riszálva, odakente a palánkhoz. Még be is sózta, 
paprintotta kevéssé. Egyet ropigott a fogával, s leharapintotta a két másik népiesch fejét. Úgy 
meningélt továbbság, népies irányban.

MAGYAR DRÁMA

Madách Imre

TIZENHATODIK SZÍN

„Az ember tragédiájá”-nak újonnan felfedezett része, mely az eredeti kiadásból véletlenül 
kimaradt, s amely a Kepler- és a Tower-jelenet közé volt ékelve. Madách Imre utólagos 
jóváhagyásával kiadjuk.

Fényes helyiség a New York irodalmi kávéház földszintjén. Elöl asztalok és székek, könyves- 
és újságospolc. Pincérruhás férfiak sürögnek-forognak. Olvasásba és írásba elmélyedt vendégek. 
Egy kis lány ibolyát és „Pesti Futár”-t5 árul. Az ablakokon keresztül széles pászmákban süt 
a nap. Távol ról Kar énekel: eleinte alig hallhatóan, aztán erősebbé válik, mintha közelednék 
a hegyek felől.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA távolból.
Zúg a tenger, zúg az élet,
Ez nem véletlen, ez vélet,
Zúg az által, zúg a főleg,
Ó előleg! Ó előleg!
Téged isten hol ver, hol ver,
Ó, revolver! Ó, revolver!
Akadna egy tutis talán,
Ó, átalány! Ó, átalány!
Lapot kéne alap’tani!
Ó, Hatvany! Ó, Hatvany!
Csinálni kéne új revü,
Ó, az beüt! Ó, az beüt!
Napilapot, alabárdost,
Kis Színházat, à la Bárdost,
Írok darabot, tanti, én

5   Pesti Futár: Nádas Sándor által 1907-ben alapított társadalmi és politikai lap
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Ó tantième6, ó tantième,
Egy millió, két millió,
Lapokba nagy ribillió,
Vagy egy mozit, vagy egy mozit,
Az jól hoz itt, az jól hoz itt,
Téren és minden koron át,
Jaj! koronát! jaj! koronát!
Egy koronát!
Holnap visszaadom!
Holnap! Holnap!
Holnap visszaadom!
H… o… o… l…
Ez a szó: „Holnap”, lassan újra beleolvad az általános zúgásba, és a Kar szózata a távol hegyek-
be vész. Ádám mint vidéki szerkesztő, Lucifer mint könyvügynök hirtelen megjelennek a be-
járat mellett, egy asztalnál. Lucifer leülteti Ádámot.

ÁDÁM
Mily ország ez s mely nép, melyhez jövénk?

LUCIFER
Kívántál kort, amelynek hajnalán
Az Eszmét érti s istápolja minden
S a vak tömegnek nyíltan hirdeti,
Kimondott szót s merészen szárnyalót,
Mely szebb szavakkal szebbet mond; s a nép
Megérti, mit a gondolat sugall
S a gondolat hatalmas szózatát
„Bár nem tanulja senki, minden érti.”
Nem így beszéltél? Nos, helyben vagyunk.
Tekints körül e csarnokok falán
S a síma márványasztalok felett,
Hol görnyedezve ül Korszellemed
S fajod. Itt minden eszméket teremt,
Ez mind az ihlet hős lovagja itt,
Művészetének önbízó hevét
Itt minden egyes fennen hirdeti
S nyíltan bevallja: „Én művész vagyok.”
Művész, az Eszme s Szépség hőse hát.
És minden érti az igaz valót,
Bár nem tanulja.
A pincérhez
   Pikkolót, pohárba.

6   tantième: nyereségrészesedés, jogdíj



340

A 20. százAd első felének mAgyAr irodAlmából

ÁDÁM
De mért ifjak, mondd?

LUCIFER
Törvény a szokás itt,
Hogy harminc éven túl e lángeszek
Tömény sósavba tétetnek, ecettel
És ünnepélyesen felvéve a
„Vén trotli” címet, nyugalomba mennek,
Ezeknek volnék én is egyike.

ÁDÁM
Minő csodás! De mondd, ki e fiú,
Kit ott vállára ültet pár csavargó
S ki hetyke daccal dőre bort iszik
S fejére önti e hevült fiúknak,
Kik ordítozva fogják lábait?

LUCIFER
Nem ismered? E kornak igrice,
Duhaj fiú, de halljuk, mit beszél.

A DUHAJ
egy csomó sovány és pattanásos arcú fiúnak a fején ül, akik szabályos időközökben átköpnek 
a szemben levő asztal csészéibe.

Én őszös, nyeszlett úriságom,
De undom, de köpöm, de szánom.
Ti vagytok a Genny,
Ti vagytok a Piszok.
De én iszok.
De én iszok.

A SOVÁNYAK
ordítva.
Halljuk! Halljuk!
Órriássi! Éljen! Éljen!
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ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Ó vérzések!
Ó érzések!
Ó ások!
Ó látások!
Duhaj!… Duhaj!… Ó nagy!
A legnagyobb!…
Fejére babért,
Fejére koronát,
Két koronát,
Egy koronát,
Holnap megadom!…
Holnap… Holnap…
Ho… o… o… Elvész a hang.

ÁDÁM
Mi zagyva szókat halmoz oly bohón
E furcsa lény, s azok mit éltetik?

A DUHAJ
Nyál-ország és kese kicsik,
Kese kicsik, kicsi kocsik,
Nem vagyok én közületek,
Vagyok busa órjás-virág,
Mit fogjátok a lábamat?
Eresszetek, mert pofozok,
Eresszetek, mert pofozok.

A SOVÁNYAK
ordítva. Nagyszerű! Felséges!
Micsoda erő! Micsoda szenvedély!
Még jobban fogják a lábait.

ÁDÁM
Mi furcsa kép! Bolondos társaság,
Kik ők sajátlag?

LUCIFER
Ez, s fajod, a lényeg.
De meg ne sértsd e derék fiúkat,
Mert önhitére büszke mindenik.
A színész belép.
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ÁDÁM
A lelkesülés érdemük nekik
S ifjú szívektül mást ki várna még?
De hát a szellem s művészet uralma,
Ha termett is ily dőre vakhitet,
A lelkületre üdvös volt bizonnyal.
Szelídebb s finomultabb hangulatra
Csitítva múlt koroknak durva népét
S a zord kedélyt nemesbé csiszolá
S megértővé.

A SZÍNÉSZ
egy újságírót vág pofon, de úgy, hogy az lefordul a székről.
Nesze, Politzer úr.
Majd írd máskor, hogy tehetségtelen
Vagyok.
Nagy röhögés. Politzer feltápászkodik. A színész megszorítja
a nadrágszíját, és fogadja az üdvözletüket.

ÁDÁM
aki felugrott, most elhűlve megáll.
Mi az? S amazt nem védi senki?
E jó fiút, ki lelkesen s mohón
Vélé szolgálni az igaz ügyet
S megírta arról, hogy kontár csupán?

LUCIFER
Akad védője, várj.

KÁD
szerkesztő, Politzerhez. Hát apikám,
Ez poficsek volt. Tudja mit, írok
Egy ziccert neki, a hasába, jó?
Hogy meggebed. Váltója van neki
S a papájáról tudok valamit.

ÁDÁM
S e széles arcú és dagadt szemű
Hóhér, ki ez, ó Lucifer, beszélj!
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LUCIFER
Ez Kád.
Kádhoz fordul.
Mester, távolból jövénk
S e csarnokokba nagy híred hozott.
„Futár”-odat csudálja fajzatunk.

KÁD
Hallja, ne dumáljon nekem, mer’ a szájára ülök. Ha tud valamit valakiről, akkor beszéljen,
tíz kroncsiig tuti, másképp steigoljon innen a sárgába.

ÁDÁM
Ó Lucifer, mi rettentő beszéd!
Hová lett nyelvünk, a dicső, s nemes,
Holott szavában e nyeglének itt
Külvárosoknak szennye háborog.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Bóruch, ate, adonáj,
Kádasnak te ne dumálj.
Kádas! Kádas! Ó a nagy,
A legnagyobb!

SZÓSZ,
a szociálfilozófus, Ádámhoz.  Az, hogy itt egy külvárosi, hogy úgy mondjam nyelvgörbe 
képződik, az egy kultúrjelenség, amit kultúrcsavarodásnak nevezhetnénk. A fajiságnak egy 
talajrétegeződése szemlélhető az effajta kifejezésekben, mint „dumálni” meg „steigolni”. 
Bomlott kultúréletünk nőpéldányai és hímegyedei mintegy csúcsgörbéi ennek a fajiság-
nak. Különben pedig, úgy hallom, ön jambusokban beszél: ez egy jellemző kultúrjelenség. 
Ön egy elfajult kultúregyede, hogy ne mondjam, kultúrparazitája ennek a kornak: az első 
csimpánzság jellege önben elfajilagosodott, és holmi gondolkodási és értelmi sallangokat 
vett föl. Ön egy kultúrcsimpánz.

ÁDÁM
fölháborodva.
Hogyan? Csimpánz, én? Hah, te gaz lator,
Hiába voltam Kepler s Márius
És Hellászban hiába harcolék
Különb eszmékért, mint e korcs tömeg?
Hiába törtem eszmék gádorán
Az Úr színéig, s szembeszállva, hah,
Az elemekkel, mindhiába szálltam
Az űrbe vissza, csillagok közé,
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Hogy visszahullva, ember, képedig,
Sárral dobál – s csimpánznak elnevez
E nyegle képű és csupasz legény?
Majd megtanítlak, korcs!
Hátrakap egy székért, de Béla, a pincér, aki azt hiszi, hogy kabátot akar lopni, lefogja.

BÉLA
Álomkép, ne mozdulj.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Képedre, ha mászott,
Te akarod megfőzni a Szószot?
Szósz! Szósz! Ó a nagy!
A legnagyobb!

A DRÁMAÍRÓ
egy újságíróhoz. 
Ki ez a tisztelt úr? Nagyon hangosan beszél.

ÁDÁM
feléje fordul.
Te zord s hideg tekintetű alany,
Kinek szemén egyetlen vízüveg
S egyetlen szemmel nézel úgy reám,
Beszélj te nékem eszmékről, miket
Keresni jöttem s nem lelek sehol.

A DRÁMAÍRÓ
Nézze, barátom, ezekkel nem viszi sokra, három korona kapcsán, ami hihetőleg a zsebében 
van. Ezeknek a forinttalan dolgoknak lejárt az ideje. Na, akar egy koronát?

ÁDÁM
Te fanyar elménc, mondd nekem, ki vagy?

A DRÁMAÍRÓ
monoklit csap föl. Hogy tetszik mondani?

ÁDÁM
Távozz, ne szólj. Te hitvány érdekért
Eladtad ím az eszmét – s nem pirulsz,
De kérkedően szóllasz: jól van úgy,
S példádat még követni hirdeted?
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A DRÁMAÍRÓ
Alászolgája. Adja át üdvözletemet tisztelt barátjának, aki egyébiránt nagyon hasonlít He-
gedüs Gyulához. Ki az?

LUCIFER
Én, Lucifer.

A DRÁMAÍRÓ
Az ördög? Hányadik kiadás?

LUCIFER
zavartan.
Ezt nem értem.

ÁDÁM
Hogyan, Lucifer? Rajtad ő kifog?

A DRÁMAÍRÓ
Látja, kérem, a dolog nagyon egyszerű. A kitűnő Madách érdemeit különben méltányolva, 
úgy veszem észre, uraságodból eddig mégis egy kiadást tudott csak kipofozni. Vallja be, én 
nagyobb sikerrel alkalmaztam önt. Ön nem tehet nekem szemrehányást. Ha azonban az 
ön barátja tovább is folytatja támadó hangú előadását: akkor rögtön beleegyezem kiadóm 
sürgető óhajába, mire önt lefordítják angolra, s így nem szólalhat meg többé ebben a da-
rabban, melyet magyar nyelven adunk elő. Hát gondolja meg. Alászolgája.

LUCIFER
alázatosan. Igenis, nagyságos úr. Majd beszélek vele. Csitítja Ádámot.

ÁLHÍRLAPÍRÓK KARA
távolból.
Hehe! Hihi! Bruhaha!
Madách Gábor, Madách Pista
Pitiáner nimolista7

Ája, mája,
Nem volt neki koronája,
Száz koronája!
Két koronája!
Egy koronája!
Holnap megadom!
Ho… o… ol…

7   nimolista: pénztelen, nincstelen ember
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ÁDÁM
Elég – elég… ó, borzalom fog el!
Lélektelen vásárt találtam ott,
Hol eszméket s igazságot kerestem.
De mondd –: a zsenge gyermeklelkeket,
Kiket nemesb csírába hajthat ám
Egy jóltevő s irányító hatalm: –
Ki istápolja gyenge lelküket
E zord s rideg és számító világban?

LUCIFER
Jöjj hát és láss. Felmennek a karzatra.
És nézd meg őt magad.
A karzaton ül a modern „Nyaggat” című revü szerkesztője, mint Tudós, fehér köpenyben. 
Anyák gyermekeiket hozzák elébe. Éppen egy gyermeket tapogat.

EGY ELŐFIZETŐ
Tudós – véleményed?

SZERKESZTŐ
Ebből műkritikus lesz.

ÁDÁM
Hogyan? E nyirkosszívű bölcselő
Nem fél e zsenge gyermeklelkeket
Az Eszme szent honába vonni be?
Mester! beszélj hát – távolból jövénk.
Hogyan lehet, mondd, hogy erő s anyag
Magában egy, de külhatásra más:
Előtted egyként megnyilatkozik?

SZERKESZTŐ
Mit akar? Kéziratot hozott?

ÁDÁM
Ezt nem értem.

SZERKESZTŐ
Mondja, mibe hisz ön: a neo-impresszionizmusba, vagy a nio-neo-impresszionizmusba?

ÁDÁM
Lucifer! Mi ez? Megint az „i” betű?!
A homouzjon átkos végzete!!
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SZERKESZTŐ
fejalkatát vizsgálja. Na jól van, írja le ezt a mondatot: „Az élet egy fekete hajó.”

LUCIFER
súg. Mind nagy betűvel írd, Ádám, te ló.

SZERKESZTŐ
megnézi.  Nem jó. Versekhez nem ért, azt már látom. Hanem maga biztosan kitűnő 
zenekritikus. Maga zenekritikákat fog nekem írni. Érti?

ÁDÁM
De nem, hogy vennék tollat s kérkedőn
A hangok szent művészetébe én
Kontárkodó, bírálgató szavakkal –
Hiszen nem értem s nincs tanulatom.

SZERKESZTŐ
Ne beszéljen. Én azt jobban tudom, hogy maga mihez ért. Azonnal üljön le, s írjon egy 
zenekritikát. Mars.
Ádám ijedten leül.

LUCIFER
súgva.
Ne félj – hiszen Hellászban harcolál
S Achilleszt büszke karddal átdöféd –
S most borzadsz?

ÁDÁM
remegve rágja a tollat.
Mi volt az ehhez? Ezt mégsem merem.
Mit írjak és miről? Hisz nem tudok.

SZERKESZTŐ
Luciferhez. Maga ne zavarja az ebadtát. Hagyja dolgozni. Magában különben egy olyan 
neo-primitív költőt sejtek. Maga üljön le és írjon valami gyerekverset. Érti?

LUCIFER
De én az örd…

SZERKESZTŐ
Hallgass!
Lucifer ijedten leül egy másik asztalhoz.
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SZERKESZTŐ
Kengyel, maga meg segítsen annak a kritikusnak.

EGY KISFIÚ
fürgén Ádámhoz szalad.  Ne tesszék félni, majd én szedítet madánat, csak ilja szépen, 
hogy a  toloratura énekelész szetszuál-psziholódiai alapon intáb medlátász dolda és nem 
medérzészé…

ÁDÁM
Hah, mit kívánsz, te gyenge csemte, mondd?

A KISFIÚ
Udan, mada tehetszéttelen majha, mada pajalititnok, mada akarja az apját tanítani? Kiveszi 
kezéből a tollat és tovább írja a cikket. Több hasonló fiú közeledik. – Pincéj, egy adad anyate-
jet, pohájba. Gyermekek köldökzsinórokon ugrálnak. Nagy zenebona.

ÁDÁM
Lucifer, hah! gyerünk! Átrohannak a karzat másik oldalára.

EGY ÁLHÍRLAPÍRÓ
felrohan a karzat másik lépcsőjén, lefelé kiabál.  De hát persze, mondom nektek, hogy 
szerkesztő! Az a másik, az a sánta niemand, az a kiadó. Csak gyertek. Megrohanja Ádá-
mot. Szerkesztő úr, egy rövid kéziratot hoztam.

ÁDÁM
No várj! Ne vágtass! Gondold meg dicsőn,
Ha jól megért a lelked belseje…
Mit van mit tenni e parányi rög?
A kéz inalva ír, de áll az agy
S ha büszke lelked…

ÁLHÍRLAPÍRÓ
Mit tetszik povedálni annyit, főszerkesztő úr, kedves mester. Itt van egy vers. Csekély 
előleg…

MÁSODIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
Meg itt is egy.

HARMADIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
           Meg itt.

NEGYEDIK ÁLHÍRLAPÍRÓ
                   Meg, íme itt.
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Körülveszik, kéziratokat nyújtanak át. Ádám kétségbeesetten kapkod, fuldoklik. Végre beme-
nekül hátul egy helyiségbe. Lucifer utánaveti magát. Elöl egy széken ül Fleur Noire, mint agg 
ruhatárosnő, harisnyát köt. Ádám lihegve és zavart szemekkel megáll.

LUCIFER
megáll és a Nőre mutat.
Ismered őt, Ádám?

ÁDÁM
Ah! Éva, Éva!
Ó balzsam és talizmán! Ó a nő!
Te, ki lugast varázsolál nekem,
Hát így talállak?

A RUHATÁROSNŐ
feláll és vigyorogva közeledik.
Hallja, valamit akarok súgni magának.

ÁDÁM
Ah, ah, mi édes, édes enyhület,
A természet vigasztaló szava,
Ó súgd fülembe azt a szent igét,
Mit férfifülbe nő súghat csupán
S mely a vén földet ifjúvá teszi,
Legyen bár külsőd poklok fajzata,
E szó kibékít és felold! No súgd!

A nő súg

ÁDÁM
felordít.
Lucifer! Meneküljünk! El innen!

LUCIFER
egy kicsit végre maga is megijed.
Mi az, mi az, mi az, mi az, mi az?

ÁDÁM
Azt súgta a fülembe: „Ádám, én költőnőnek érzem magam.” El! El!
Elsüllyednek.

Függöny
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Találkozás egy fiatalemberrel Találkozás egy fiatalemberrel   

Jókedvű voltam, sok mindent elfelejtettem, körülményesen meggyújtottam a szivarom, 
és nekivágtunk az Andrássy útnak. Én szép és drága feleségem mosolygott rám a fátyol alól, 
én szép kedvesem, aki, íme, szeretett, és megengedte, hogy szeressem.

A fiatalemberrel a Duna-parton találkoztam, hat óra felé. Elment mellettünk, már alko-
nyodott akkor, nem vettem észre. Már húsz lépésnyire lehetett, mikor hátulról megpillantot-
tam. Egyszerre elhallgattam, és zavart nyugtalanság fogott el. A karcsú derék egy rakodóhajó 
hátteréből vált ki élesen, de mégis, azt hiszem, a lépéseiről ismertem rá. Kicsit kopottak 
a  ruhák. A kezében széles füzetet vitt. Tizennyolc vagy csak tizenhét éves talán… még ha-
boztam, nem mertem elhinni… el akartam fordulni, de egyszerre éles nyilallás vonaglott 
át a szívemen, és utána oly heves dobogás fogta el, hogy meg kellett álljak. Egy mozdulatát 
láttam meg, amint a kezét felemelte, és maga elé tartotta, ó jaj, rettenetes, ez volt a kéz, még 
a vágást is megismertem rajta, amit a tornateremben…

A feleségem csodálkozva nézett rám, és én hebegve mondtam:
– Kérlek… várj rám… beszélnem kell ezzel a fiatalemberrel…
És otthagytam őt és előresiettem. Nemsokára aztán meglassítottam a lépteimet. Már al-

konyodott. A fiatalember nem fordult meg. Tudta, hogy mögötte vagyok. Nyugodtan ment 
tovább, egy hajókötélkőnél nyugodtan megállt, és a csendes Duna felé fordult s nézett át, 
messze a hegyek felé. Borzasztó zavarban voltam, a torkom köszörültem. Melléje álltam, hogy 
észrevétessem magam. Lopva a száját néztem, mely fiatalabb és keskenyebb volt még, mint az 
enyém. A szeme nagyobb és világosabb. Ó, ő volt az. És a füzet a kezében, a régi füzet… amit 
a szekrényem fenekére tettem és elfelejtettem… Nehéz, szorongó izgalom volt ez.

– Hát… nem látsz?… – mondtam végre halkan.
– De igen – mondta, de nem fordult felém.
Zavartan hallgattam. Aztán elszégyelltem magam. Nevetséges. Egy tizennyolc éves fiatal-

ember! A találkozás különös, de fel kell találjam magam. Elfogulatlan leszek. Örüljön, hogy 
alkalma volt meglátni engem.

– Azonnal megismertelek – mondtam hangosan –, amint elmentél mellettem.
– Tudom – mondta.
– Hát mért nem jöttél oda? Nem vagy kíváncsi rám?
Nem felelt. Ideges lettem.
– Jó, tudom, milyen tartózkodó és gőgös vagy. De látod, ennek semmi értelme… Hidd el, 

rájöttem, hogy semmi értelme… Majd elmagyarázom neked… Magad is belátod majd, hogy 
nem maradhattam tartózkodó és gőgös… De hát miért nem nézel rám… Nézd, bajuszom 
van… Huszonhat éves vagyok… De furcsa vagy. Haragszol rám?

Nem felelt. A szája keserűen összehúzódott.
– Eh!… – mondtam. – Ez a nagyszerű hallgatás! Jó, jó, emlékszem már… Hát aztán? 

Örökké nem csinálhatja azt az ember. Né, még talán szemrehányásokat teszel. Ugyan kér-
lek, a nagy hallgatásod nem olyan nagy dolog… Nem látom, hogy sokat használt neked…  
A ruhád nagyon szánalmas, édes fiam. És sovány vagy. Már engedj meg, nem tudnék ilyen 
ruhát felvenni… Na, mi az! Sírj egy kicsit, kapsz egy krajcárt!

Most nézett rám először. Keményen rám nézett, a szemembe. Aztán megint elfordult.
– Sokat beszélsz – mondta szárazan.
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Megsértődtem.
– Ó! Ugyan! Nagyon tökéletesnek képzeled magad. Igenis, beszélek, mert tanítani akar-

lak… érted? Végre, idősebb vagyok nálad… és én azóta sokat láttam… és sokat tapasztal-
tam… te gyerek vagy… mit tudod te…

Egyszerre elcsuklott a hangom, lehorgasztottam a fejem, és egészen halkan és zavartan 
mosolyogtam, és halkan és zavartan felemeltem a kezem, és zavartan mosolyogva suttogtam:

– …Hát mit tegyek?… hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem 
lehetett… én próbáltam… de igazán nem lehetett…

Most felém fordult. Elgörbült szájjal, gyűlölettel nézett rám.
– Hol a repülőgép? – kérdezte rekedten.
Zavartan dadogtam:
– Hát… mit tegyek… feltalálták… Farman… a Wright-testvérek… nem voltam ott… 

De hidd el, ők is elég jól csinálták… egész jó, aránylag… lehet vele repülni…
– Látom – mondta gúnyosan. Aztán megint rám nézett. – Hol az Északi-sark?
Lesütöttem a szemem:
– Valami Peary elérte… Kérlek, hát nem volt időm… te tévedtél… nem lehet mindent… 

én akkor az egyetemre jártam…
– Úgy – mondta.
Aztán:
– Hol a büszke és szabad Magyarország?
– Kérlek alássan… igazán furcsa vagy… dolgozunk rajta… én is… de az nem megy olyan 

hamar… az embernek élni is kell.
Hadarni kezdtem:
– De látod… azért én igyekeztem… hogy legyen valami abból… amit neked, megígér-

tem… írtam ám. Elég jó dolgokat írtam… Nézd meg csak kérlek a kirakatokat… a nevem 
ismerik… jónevű vagyok… ahogy te akartad… és az emberek eléggé tisztelnek… És látod, 
könyveket is írtam… ahogy te elgondoltad… nézd csak… itt van egy… elég jó…

Idegesen kapkodtam ki a zsebemből egyik könyvemet, amiben humoros rajzok és novellák 
vannak, és mutattam neki.

– Nézd csak… elég jó…
Egyetlen pillantást vetett csak a könyvre, nem nyúlt utána.
– Igen, láttam már – mondta kurtán. – Elég jó.
Kinyújtotta a karját az alkonyodó láthatár, az elgörbülő hegyek felé.
– Hol a nagy szimfónia, a rettenetes színjáték a szürke láthatárról és a gőgös istenekről, 

akik ott lüktetnek és vonaglanak a láthatár mögött?
Elpirultam.
– Hát, kérlek… azt nem lehetett… Azt nem lehet három felvonásban megcsinálni… 

Te  tévedtél… A szürke láthatárt nem tudja eljátszani egy színész… aztán rájöttem, hogy ez 
nem is a megfelelő műfaj… és nem is tudnék elkészülni vele… Hanem írtam erről egy csinos 
szonettet… egy előkelő revü hozta… és tetszett… és azóta jobban fizetnek…

Nem felelt. Komor hallgatásba merült, tekintete eltűnt a távolban. Akartam még mon-
dani valamit, megmagyarázni, hogy milyen fiatal ő… de homályosan emlékeztem rá, hogy 
ilyenkor, mikor így néz, nem lehet őt zavarni. Egyszerre eszembe jutott a feleségem, és nyug-
talankodni kezdtem.
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– Kérlek… – mondtam – jöjj velem, bemutatlak a feleségemnek. Ó, ennek örülni fogsz. 
Nagyon szép asszony… értékes, nagyszerű nő… látod… és én meghódítottam… szeret en-
gem… látod… vagyok valaki… ahogy te akartad…

Most rám nézett, és a szemében végtelen gúny volt.
– Meghódítottad – mondta. – Ugyan! Ó, milyen büszke vagy rá! Te mentél hozzá és 

meghódítottad!… A várkastély leszállt a hegyről, és ostrommal bevette a völgyet!… A tölgy 
meghódította a folyondárt, és szerelmesen körülcsavarta… Miért nem jön ide a feleséged?

Összehúztam a szemem.
– Ostoba vagy – mondtam. – Gyerek vagy. Ezek fantazmagóriák. Nincs igazad. Nekem 

van igazam. Én felnőtt vagyok, és megismertem az életet. Mit tudsz te az életről! Téged min-
denki kinevetne!

Egészen mellém állt, a szemembe nézett. Most láttam meg sűrű és barna haját.
– Nem akartam megismerni az életet… azt akartam, hogy az élet ismerjen meg engem… 

Igaz, engem mindenki kinevetne, és te nem akartad, hogy miattam téged kinevessenek… 
De te tudod, nézz a szemembe, merj a szemembe nézni!… te tudod, hogy te vagy a nevetséges 
és kicsi… és hogy nekem van igazam… és hogy nem nevetséges, amit én mondok… te tu-
dod, hogy nekem van igazam… te szegény… te kicsi… te senki… Merj a szemembe nézni…

El kellett fordulnom; a helyzet ostoba és kínos volt. Ő lassan távolodott el tőlem, aztán 
nem nézett többé rám, lassan, gondolkodva indult meg…

Percek múlva, halkan tudtam csak megszólalni:
– Hová mész? Maradj… – suttogtam. De nem fordult már vissza. Csak a szavát hallottam 

még, távolról:
– Emlékezz rá, hogy egyszer még, utoljára, találkoztál velem… És ha van még benned 

valami belőlem, mártsd be tolladat a lenyugvó nap tüzébe, s írd meg nekik… írd meg ezt a ta-
lálkozást… és írd meg nekik, hogy hagytalak el, és hogy tűntem el, beleolvadva az alkonyodó 
égbe, ifjan, szépen és végtelenül szabadon, hogy ne lássalak többé…

Ezeket nagyon messziről hallottam már, és a karcsú alak vékonyodott, elfolyt, felemelke-
dett. Még néztem, azt hittem, hogy látom, de aztán rájöttem, hogy a vörös égen egy vékony 
felhő lebeg csak.

A feleségem türelmetlen lett.
– Ki volt ez a fiatalember? – kérdezte.
– Egy régi ismerősöm – mondtam neki zavartan. – Kedves fiú…
– Igen – mondta a feleségem kicsit élesen. – Csak rossz modora van. Miért nem mutatko-

zik be? Pedig feltűnően hasonlít hozzád.
Aztán idejöttünk a kávéházba. Nehéz kedvemről lassan oszolt el a görcs.
A téma szép – mondtam magamban, felvidulva. – Versnek kicsit hosszú volna. De egy novellát 

lehet belőle csinálni. Röviden, szatirikusan. Ma úgyis kedd van, szállítanom illik valamit.
Papírt kértem, és rövid habozás után leírtam a címet: „Találkozás egy fiatalemberrel…”
És csak tompán fájt már a seb.

1913
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   Előszó   

  Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.

A titkot, amiért egykor titokban
Világrajöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat
S fülébe súgjam: add tovább.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Mert félig már ki is bukott, tudom
De mindig megrekedt a féluton.

Az egyik forró és piros lett tőle,
Ő is súgni akart: csók lett belőle.

A másik jéggé dermedt, megfagyott,
Elment a sírba, itthagyott.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

A harmadik csak rámnézett hitetlen,
Nevetni kezdett és én is nevettem.

Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem ő égő csipkefenyérben
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,
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Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott reá, hogy őt higgyem.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak,

Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,

Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanuskodom a napról, hogy ragyog.

Én isten nem vagyok s nem egy világ,
Se északfény, se áloévirág.

Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él,

Mindenkinek rokona, ismerőse,
Mindenkinek utódja, őse,

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Elmondom én, elmondanám,
De béna a kezem s dadog a szám.

Elmondanám, az út hová vezet,
Segítsetek hát, nyujtsatok kezet.

Emeljetek fel, szólni, látni, élni,
Itt lent a porban nem tudok beszélni.

A csörgőt eldobtam és nincs harangom,
Itt lent a porban rossz a hangom.

Egy láb mellemre lépett, eltaposta,
Emeljetek fel a magosba.
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Egy szószéket a sok közül kibérlek,
Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.

Még nem tudom, mit mondok majd, nem én,
De úgy sejtem, örömhírt hoztam én.

Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt
Nektek, kiket szerettem,
Állván tátott szemmel, csodára várván.

Amit nem mondhatok el senkinek,
Amit majd elmondok mindenkinek.

1916
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