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szeme előtt hirtelen megjelent a kép, amit a forrás vizében látott és csaknem összeesett a rémülettől. A kovács nagyot
bámult a különös rendelésen, de vállvonogatva igérte, hogy
sürgősen elvégzi a munkát és felszállítja a Dombay-házba.
A z emberek s az asszonyok a kapuk és az ablakok mögül figyelték
a földesurat, innen is, onnan is egy-egy kő repült utánna és Dombay
Ferenc teljes közönnyel indult visszafelé, hogy hazamenjen a D o m b a y házba. Marika szomorúan, könnyes arccal nézett utána.
ARIKA

XXII.
D o m b a y Ferenc a másik végletbe esett. K i se mozdult a házból.
Reggeltől-estig, estétől-reggelig a szobájában tartózkodott. H o g y ott
mit tett és mit nem tett, nem tudta senki. A szeme azonban még lázasabb lett, az arcszíne egészen ólomszürkévé változott s a teste csaknem
tehetetlen volt már . . . Naponta egyszer meglátogatta az anyját, azt
is csak úgy rövid időre, mintha örökké fontos és halaszthatatlan dolgok
várták volna. Abban az időben, amikor Marika volt az anyjánál, ő
sohase volt látható. A nemzetes asszony pedig igen szerette volna őket
együtt látni és szerette volna a dolgot szóba hozni Ferenc előtt. Egy idő
óta azonban Marika is kerülte a kérdést és amennyire tehette, mindig
másra terelte a beszélgetést. A z t nem akarta tudtára adni az anyának,
hogy vége minden gyerekes tervnek, Ferenc megmarad annak, ami és
sohasem fog visszaváltozni. Viszont biztatni nem akarta, mert fájt
neki a hazugság. Úgy segített tehát a dolgon, hogy el-elmaradozott
és napokon keresztül nem jött.
E g y véletlen folytán Justh doktor egyszer találkozott a folyosón
Ferenccel. A h o g y meglátta a kísérteties, halálra gyötört arcot, fejcsóválva nézett utána. El is mondta észrevételét Katókának és kijelentette, hogy ilyen életmód mellett be kell következnie a katasztrófának. Ez nem tarthat soká. Vagy az idegei, vagy a szervezete mondják
fel a szolgálatot. Elhatározták mégis, hogy a dolgot Katóka anyja
előtt titokban tartják.
Ferenc leromlása azonban olyan feltűnő volt, hogy az anya aggódó
szemét sem kerülhette el. Mindig jobban és jobban féltette ő is és egy
délelőtt nem tudta megállani, egyenes kérdéssel fordult a fiához. A hangja
remegett, mint aki fél :
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— Ferkó édes fiam, mondd, mi bajod? Olyan rosszul nézel ki.
A férfi csendesen felelt :
— Képzelődik édesanyám, olyan vagyok, mint máskor . . .
A két öreg szem újra átfutott az előtte álló, sötét arcon.
— Nem fiam. Nem tévedek . . . Te nagyon sokat szenvedhetsz . . .
— Anyám, én szenvedésben élek és az első mosoly megölne.
Aki szenved, az egy lépéssel mindig közelebb van az örökkévalósághoz,
mint az, aki nevet. És az az egy lépés sokszor maga az örökkévalóság !
Dombayné nem hagyta magát :
— De miért szenvedsz? Mitől szenvedsz? !
A válasz könnyen és természetesen hangzott :
— Vagyok, tehát szenvedek !
Dombayné kétségbeesetten tette egymásba kezét :
— Nem értelek édes fiam. Nem értelek . . .
— Nem baj anyám. Én úgy érzem, hogy a szenvedés jó, a szenvedés felemel és megszabadít !
Az anya felkiáltott :
— De hogy lehet az? Mivel magyarázod ezt?
— Nem magyarázom. Érzem ! Aki ezt nem érzi, annak hiába is
magyaráznám. Elég annyi, hogy nincs semmi bajom. Jobban érzem
magam, mint valaha, úgy érzem, hogy megkönnyebbültem.
Dombayné elhallgatott és nyugtalanul figyelte a fiát. Félt is tőle,
imádta is és szeretett volna a homloka mögé lopódzni, hogy meglesse
gondolatait. Az meg hallgatott és nem szólt. A szeme üres nézéssel
tapadt a falra és a lelke Isten tudja, hol kószált, nem volt itt . . . Az
anya gondolata váratlanul robbant ki egy kérdésben éppen akkor,
amikor Ferenc már felállott, hogy elbúcsúzzék.
— Olyan ritkán jön már Marika hozzám. Nem tudod mért?
A férfi meglepetten fordult anyja felé. Kicsit figyelte, azután
nyugodtan felelt :
— Nem tudom.
— Pedig én úgy szeretem azt a gyereket. Olyan, mintha a leányom
volna. Okos is, jó is és nagyon szép. Mit szólsz te hozzá?
Ferenc hangja egyformán nyugodt maradt most is.
— Ugyanazt mondom én is !
Dombayné boldogan felelt :
— Ennek örülök édes fiam. Csakhogy te is így gondolkozol. Mert
úgy vettem észre, hogy ő is jó szívvel van hozzád !
Ferenc hangja egyszerre keményebb lett :
— Marika kitűnő teremtés ! A maga nemében páratlan ! És boldog
lesz az a férfi, aki élettársul kaphatja !
Az anya visszahanyatlott a párnára és elsápadt :
— Mért mondod ezt Ferenc? Mért? . . . Én azt hittem . . .
A fiú nem várta meg az elakadt mondat végét, közbevágott :
— Kár volt ilyesmit hinni anyám . . . Nem tehetem Marikát
58*
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szerencsétlenné egész életére . . . De ne izgassa fel magát . . . Pihenjen . . .
A viszontlátásra . . .
Dombayné még szólni sem tudott, Ferenc már puha árnyékként
kisurrant a szobából. A nemzetes asszony annyira elgyöngült a váratlan
felelettől, hogy tehetetlenül, szenvedve feküdt ágyában és minden pillanatban várta, hogy eszméletét veszíti. Remegő kezét rászorította rakoncátlanul vergődő szívére és fuldokolva kapkodott levegő után. Hosszú
időn keresztül feküdt így csaknem mozdulatlanul, az idő multával
azonban jobban lett és az egész dologról nem szólt senkinek egy szót se.
Nagy fájdalmát és rosszullétét eltitkolta.
Katókával később elbeszélgettek és mint máskor, most is békés
jó éjszakát kívánt leányának, még bíztatta is, hogy csak aludjék nyugodtan, ő egészen jól érzi magát és kellemes éjszakának néz elébe.
Amikor azonban Katóka elment, újra eltorzult arca a fájdalomtól.
Az éjszaka nem volt sötét. Különös, torz mosolyával bevilágította
a hold s a megriadt árnyékok bátor lendületben gyűltek csoportokba,
hogy félelmet vigyenek bele az emberek lelkébe.
Dombayné nem tudott elaludni. Tüdeje gyorsan és aprókat lélegzett, ijedt szeme minduntalan a hold hideg fényébe ütközött. Egyszer
az egyik ablak hajolt feléje, majd az ajtó állott ferdén. A falakból árnyékok kukucskáltak ki és a sarokban vigyorgó arcok jártak boszorkánytáncot. Félelmetes éjszaka volt. A levegő átlátszó, mint az üveg és nehéz,
mint az érckupola. A csend feneketlen örvénye elnyelt mindent s a szoba
falain, mint haszontalan gáton keresztül, átzuhogott a végtelenség
áradata. Az önuralom és az akaraterő börtöneibe csukott gondolatok
fellázadtak és kitörtek, tombolva rohanták meg a vergődő lelket, szaggatták, tépték, ezerféle borzalmat súgtak a fülébe, pillanatra sem hagyták
egyedül s a fékevesztett őrjöngés viharában magánkívül a rémülettől
feküdt ágyában Dombayné. A gondolatok eszeveszett gombolyagából
kialakult lassan a fia képe. Ott állott előtte vértelen testével, halottfehéren, arcára a földöntúli szenvedés szántott árkokat, ajkán keresztül
már csak surranva, gyáván osont be a levegő a testbe, hogy ébren tartsa
a messze kivánkozó életet . . . A betegségben szenvedő anya lelke a
távolságon, a szobákon és falakon keresztül megérezte a fia emberfölötti
fájdalmát. Iszonyatos erővel lepték el ennek a borzalmas szenvedésnek
a hullámai. Meg nem született jaj szavak és születésük pillanatában
meghalt sikolyok gyötörték a lelkét, a valóság irtózatos érzésével töltötte be gondolatait a képzelődés, a szenvedő anyag lelke megérezte a
fia szenvedését ! S az érzéseknek ebben a tomboló zürzavarában Dombayné nem birta el a passzivitást. Saját szenvedései egyszerre elapadtak
és mindent betöltő erővel harsogta tele lelkét a fiú földöntúli fájdalma.
Leküzdhetetlen vágy fogta el, hogy felkeresse és megvigasztalja. Reszkető, öreg keze vágyakozott a sápadt, magasboltozatú, hideg homlok
után. Le akarta róla törőlni a verejtékcseppeket, vigasztaló szavakat
akart súgni a fülébe . . .
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Látni akarta a fiát !
Felült . . . És nem érzett fájdalmat . . . Lassan, óvatosan lábra állt
és a gyengeségen kívül semmiféle más érzés nem gyötörte. Lábait papucsba bujtatta és reszkető testére pongyolát öltött. Azután csendesen,
vigyázva megindult. Minden lépése időbe tellett. Haladása lassú volt,
csaknem kivárhatatlan. Az anya türelme azonban végtelen, mint a
tenger ! S az akarata fenséges, mint az égbolt ! Habozás nélkül, pillanatnyi megtántorodást sem érezve ment reszketőn, bukdácsolva, tapogató kezeivel mankókat keresve célja felé.
Látni akarta a fiát ! . . .
A folyosón hirtelen olyan gyengeség fogta el, hogy azt hitte össze
kell roskadnia. Kétségbeesetten fohászkodott Istenhez s a félelem, hogy
nem tud eljutni a fiához, a könnyek záporával öntötte el arcát. Lassan
újra erőre kapott és szívósan, a szentek földöntúli erejével haladt tovább,
míg elérte az óhajtott ajtót. Nem félt, hogy zárva találja. Tudta, hogy
Ferenc sohase csukja magára.
Az első szobában meg kellett fogódznia egy székben, hogy össze ne
essék, olyan rettenetes borzalmat érzett . . .
Szeretett volna berontani a másik szobába és szeretett volna mindent egyszerre tudni és le kellett ülnie a székre, mert azt hitte, hogy
rögtön összeroskad. Ekkor benntről, a szobából, alig hallhatóan érkezett
hozzá a hang :
— Mért jött el édesanyám? Nem lett volna szabad ott hagynia
az ágyat.
Dombaynét a hang megerősítette, felemelkedett és elvánszorgott
a szomszéd szoba ajtajáig. Valami titokzatos erő állott az útjába.
Mintha valaki tiltó paranccsal állana előtte és azt mondaná, ne tovább !
Sűrű, áthatolhatatlan akadállyá nőtt ez az érzés előtte, pillanatra meghökkent és azt hitte, hogy nem tud átlépni a küszöbön . . . De az anya
lelke erősebb volt mindennél, legyőzte a gyengeséget, legyőzte a fájdalmat, a betegséget, legyőzte a fia akaratát is és átlépett a küszöbön . . .
A szoba sötét volt. Semmit sem látott benne. Reszkető keze a kapcsolót
kereste s a következő pillanatban irtózatos erővel robbant bele a fény
a sötétbe . . .
Dombayné félve nézett körül . . .
A fiát ott látta feküdni egy szögekkel kivert deszkán, szenvedőn,
félholtan. Csak a szeme megtört sugarán keresztül ragyogott át még a
rajongó lélek fénye . . .
Szegény, szenvedő anya nem bírta tovább . . . Szívéhez kapott,
valami csendes, nyöszörgő sóhaj röppent el vértelen ajkáról és ott esett
össze a fia mozdulatlan teste előtt . . .
Másnap reggel Katóka holtan találta anyját ágyában . . . Hiába
költögette, hiába szólongatta, az örök csend és az örök nyugalom dermedt meg az arcán. Az előhívott Ferenc némán állott meg az ágy előtt,
mozdulatlanul nézte a sápadt, nagyon szeretett alakot, azután lehajolt
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és megcsókolta homlokát. Katóka megdöbbenve vette észre, hogy arcán
végig szaladt a néma könny s a szeméből a végtelen szomorúság ezüst
fáklyája világított elő.
Mire Justh doktor megérkezett, már az egész környék tudott a
halálról s a faluban megdöbbenve tárgyalták az emberek a szomorú
eseményt.
XXIII.
A temetés után Justh doktor, Ferenc és Katóka együttesen úgy
határoztak, hogy Katóka nem marad a Dombay-házban, hanem azonnal
elutazik a temetésen jelen volt nagynénjével a városba és ott marad
nála az esküvő napjáig.
Ferenc egyedül maradt. Órák hosszat járt ide-oda a szobákon
keresztül. Sehol sem lelte helyét. A cselédek, akik látták, keresztet
vetettek és azt sugdosták, hogy olyan, mint a hazajáró lélek. A mérnök
is, az ispán is hozzá jöttek most már utasításokért és ő kedvetlenül,
semmivel sem törődve hagyta helybe minden előterjesztésüket. Alighogy
végzett velük újra nekiindult végnélküli sétájának a szobákon keresztül
és belehökkenve vette észre, hogy kong a ház az ürességtől.
Az Aranyréten idegen munkások csákányokkal bontották meg a
föld derekát. Óriási teherautókon gépek, szerszámok és gerendafák
érkeztek s a falu máról holnapra a nagyszerű lendülettel megindult
munka kellős közepébe került. Napról-napra nőtt a forgalom, keresett
lett a dolgos kéz, tízszeres áron keltek el a földek és a zsugori paraszttenyérbe számolatlanul hullott az arany.
Szűk lett a kocsma. Egyszerre megtelt idegen emberekkel az ivó.
Terka menyecske szemének most volt csak igazi aratása. A tetszhalott
völgy felett a viharok erejével zúgott keresztül a diadalmas, előretörő
élet ! Mindenki elfelejtette Bertin Gábort, meg se hallgatták uszító
embereit, oda se figyeltek ostoba fecsegéseikre s a vadember maga is
megunta a dolgot, odavágott mindent és ő is furógépet hozatott . . .
A hangyaboly munkát talált és nagyszerű szorgalommal, az élniakarás csodálatos ösztönével fogott bele minden hangya a részére kiosztott feladatba.
Dombay Ferenc itt is, ott is feltünt munkaközben. Mindenfelé
csak egy pillanatra látták elsuhanó alakját és ő szomorú szemmel figyelte
meg az anyag életének harsogó erejét !
Bárány tanítóék házában a még megmaradt kis életet is villámcsapásként zúzta halálra a Dombay-ház gyásza. Az öreg tanító maga is
vigasztalanul tett-vett, nem volt a mozdulataiban semmi erő, ajka körül
kilobbant az utolsó mosoly fénye is, a szeme magára vette az őszi ködök
szürke köntösét és megrokkant lélekkel repesett leánya körül, mint aki
tűzvészből szeretné megmenteni egyetlen féltett kincsét.
Marika alakjából átható erővel sugárzott a szomorúság, de nem
volt már benne semmi nyugtalanító. A gyötrelem és az öröm váltakozó
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vihara lecsillapodott, a lélek tengerének felkavart iszapja leülepedett
és semmi egyéb nem történt, minthogy a tenger tükre lett sötétebb.
Csak a plébános haladt megállás nélkül kitűzött célja felé, nem
nézett se jobbra, se balra. Alig érintkezett szomszédaival, keveset
beszélt, akaratereje megsokszorozódott, lelkesülten nézett a messzeségbe
és komoly nyugalommal várta az alkalmas időt, amikor úgy érzi majd,
hogy munkába kell lépnie.
A nemzetes asszony halála őt is megrázta. Felfigyelt a váratlan
ütésre és ijedten hallgatta énjének benső hangját :
— Eddig és ne tovább !
Az utolsó napokat buzgó ájtatoskodások között töltötte. Csaknem
egész nap az oltár előtt térdelt s amikor egy napon úgy érezte, hogy kész
és fel van szerelve a léleknek minden fegyverével, elment Marikáért,
nem szólt egy szót sem, csak kézen fogta és vitte magával a Dombayház felé.
Zavartalanul jutottak el a hosszú úton keresztül a házig és a pap
habozás nélkül lépett be a nyitott ajtón a folyosóra. Azután szobárólszobára jártak. Szemük előtt megdöbbentő képet nyujtott a pusztulás.
Csupa por és piszok minden. A szobák szellőzetlenek és gondozatlanok.
Az ajtók tárva-nyitva, sehol egy lélek. Üresen kongott a padló s a falióra
is felhúzatlanul állott meg az ebédlőben.
Dombay Ferencet édes anyja szobájában találták meg. Karosszékben ült és üres, távolba meredt szemmel nézett az ablakon át a
messzeségbe . . .
A pap Marikát a szomszéd szobában ültette le, maga pedig hangos
szóval köszöntötte a földesurat, aki az ébredők kapkodásával nézett
körül. Ez a gyengeség azonban csak pillanatnyi volt és annak elmultával
barátságosan viszonozta az üdvözlést, hellyel kínálva meg a plébánost.
A pap leült.
Nyugodt, tiszta tekintete körülszaladt a szobán, érzékeny lélekkel
várta a pillanatot, amikor megkezdheti munkáját. Csendes, mélyről jött
sóhajban jelentkezett ajkán az ihlet, rövid fohászt küldött az Úrhoz és
halkan, de mégis zengő erővel röppent el ajkáról a hang :
— Amikor az ember megszületik a földön, mérhetetlen szenvedést
okoz és ugyanannyi szenvedést is hoz magával. Ez a megszületés tükre
az ember egész életének. Szenvedésből jöttünk és szenvedés felé tartunk.
Az embernek nincs mit válogatni az utak között, csak egy van előtte a
szenvedések útja.
Amikor az első ember erre rájött, kétségbeesetten nézett körül
és borzadva vette észre, hogy senkije sincs, hogy egyedül van. Magába
vonult, elgondolkozott és az egyedüllét óráiban megmozdult benne valami. Valami különös érzés : Észrevette, hogy lelke van !
Ujjongva tárta karját a magasba és a hangja diadalmasan
csendült az égre :
Lelkem van és úgy kell, hogy ennek a léleknek ura is legyen !
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És attól fogva kereste az Istent.
Sokszor eltévedt, elesett, vérben gázolt és lelkeket ölt halomba,
de kereste az Istent ! És ez a hit, hogy van Isten és hogy ő megtalálja az
Istent, kibékítette a szenvedésekkel, a halállal, kibékítette az élettel !
És az ember élt !
Áldozott a napnak, a kőnek. Áldozott a viharnak és a víznek !
Szentnek tartotta a bosszút, a haragot, a gőgöt, a vért és kereste az
Istent tűzzel-vassal, mert úgy érezte, hogy a léleknek meg kell találnia
az ő urát !
És akadtak kiváló, szent életű férfiak, akik messzebbre láttak
a kőnél és a haragnál és tudták, hogy el fog jönni egyszer az a valaki, aki
megmutatja az igazi utat.
S amikor a legborzalmasabb fertő volt a földön, amikor világok
összeomlásában a sárba tipródott az erkölcs, tisztán, mint a hegyekről
a városba zúduló tavaszi szél, lépett az emberek elé a Messiás : Jézus
Krisztus !
Csodálatos varázsa megremegtette híveit, szavai túlharsogtak
az emberi gonoszságon és tekintete a legnagyobb bölcseségről beszélt.
Jézus Krisztus megtagadta a vért, megtagadta a haragot, megtagadta a követ és a bosszút !
Jézus Krisztus mindezek helyébe adta önmagát : a szeretetet !
A pap szeme kerekre tágult, arca megsápadt, alakja bele dermedt
az ihlet csodálatos varázsába és tovább beszélt.
— Jézus Krisztus koldusnak érezte magát a koldusok között és
akkor mondta, hogy nem cserélne a királlyal sem ! Jézus Krisztus megvigasztalta a szenvedőt, pedig tudta, hogy a szenvedésben világosodik
meg a lélek és a szenvedés visz közel az Isten országához !
Jézus Krisztus szeretett.
Megbocsátott a bűnösöknek, lecsendesítette a haragvókat és megáldotta hóhérait !
És Jézus Krisztus olyan példával fejezte be életét, ami örök
fáklyaként világít bele az emberi lélek sötétségébe és lángoló ujjként
mutat az útra, ami az egy igaz Isten telé vezet !
Jézus Krisztus megtanította az embereket az egy igaz vallásra,
az egy igaz Istenre ! Simogatott és áldott, mesélt és tanított, jó volt és
szeretett !
A pap maga se bírta el a súlyos szavakat, felemelkedett, magasba
feszült és mintha nem egy embernek, nem egy léleknek beszélt volna,
karjait a végtelenbe tárta és adakozó lelke magához ölelte az egész
világot !
— Mindnyájan, akik azóta élünk, az ő szavaiból élünk, az ő életéből élünk, az ő szenvedéseiből merítünk vigaszt és az ő halálában látjuk
a megdicsőülést.
A mi életünknek azóta nem lehet más célja, mint simogatva
tűrni, jónak lenni és szeretni ! Követni Krisztust !
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Itt nincs más élet, nincs más út, itt ez az egy út van csak és aki
más útra lépett az eltévedett.
— Nincs szükség arra, hogy elmenjünk a távol keletre s a sanyargatott test fájdalmain keresztül eljussunk a lélek rejtelmeihez ! A léleknek nincs szüksége szemfényvesztő produkciókra, a lélek nem azért van,
hogy csodákat műveljen, a lélek azért van, hogy higyjen a csodákban !
Nem jutott előbbre az a lélek, aki a rája kényszerített szenvedések kínvallatása alatt megszólalt és bebizonyította tettben, hogy é l !
Minek ott bizonyíték, ahol hit van? ! Hiszen ahol bizonyíték kell, ott
úgy sincs hit !
A lélek nem azért záratott testbe, hogy tüzes harapófogóvá
változzék a test és borzalmas szorítása alatt feljajduljon a lélek ! A lélek
egészséges; ép testet követel, amiben alázatos megadással, némán viseli
sorsának töviskoronáját !
A pap ebben a percben nem volt ember. Ebben a percben súlytalanná változott a teste, a lélek harsogott belőle ! Pap volt ! Szent volt !
— Nem igaz az, hogy meg kell kövezni a testet és meg kell átkozni
az anyag szavát. Hiszen a léleknek szüksége van az anyagra. S a földön,
ahova teremtettünk, nincs élet anyag nélkül !
Szükségünk van a kalitkára, amiben ott dalol a lélek, de legyen
az a kalitka tiszta !
Hazudnak, akik azt mondják, hogy forduljunk el a testtől ! É s
szakítsuk ki belőle a lelket ! Hiszen a lélek a földön meg sem tud mutatkozni test nélkül ! A test tükrözi vissza a lélek erejét és csak a test segítségével tud megszületni a lélek fensége !
Jézus Krisztus a testet használta fel arra, hogy példát mutasson
és testének szenvedésein át világított elő lelkének magasztossága !
Akik ostoba gőggel megtévednek a példán és a testük kínzásával
kényszerítik szólni a lelket, azok elérhetik ugyanazt, hogy látszólag
rejtelmes erők birtokába jutottak, de a lelkük ezzel éppen úgy nem haladt
előre a tökéletesedés útján, mint a megvert gyermek, akinek alkalmat
sem adtak arra, hogy jó legyen !
Krisztus csak egy volt és törpe krisztusokra nincs szükség a
földön !
Az agyonsanyargatott test nem jó társa a léleknek, mert az
oktalan szenvedések megölik a szeretetet !
Amíg a földön van élet és arra kárhoztattunk, hogy megszülessünk, addig az anyagra szükségünk van, mert ruha nélkül nem látod
meg a lelket a földön !
Kintről, a nyitott ajtón keresztül beszűrődött a bányanyitók
lázas munkája, hangot kapott a veríték és az emberi golgotha sorsát
dalolta a vér ! Irtózatos erővel fonódott korbáccsá az anyag életének
lármája és vadul csördített bele a szobába !
— Nézz ki Dombay Ferenc az ablakon. Nézdd, milyen szorgalmasan görnyednek munkába az emberek. Hogy szolgálnak az
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anyagnak, mert minden anyag végeredményben köntöse lesz egyszer
a léleknek !
Emberek születnek emberekből és minden ember élete célja
végül a gyermek ! Ebben látja élete folytatását, ebben látja a lelket,
ápolja, simogatja és betölti szívét a föld legmagasztosabb érzése : a
szeretet !
Dombay Ferenc, a te életed borzasztó tévedés !
Rideg, kegyetlen erővel sanyargattad halálra testedet. Tüzes
harapófogóval marcangoltad a lelkedet és mert az feljajdult, azt hitted,
hogy megtaláltad az igazi életet ! Közben kiölted magadból az apa
emlékét, elfelejtetted otthonodat és hideg fejjel törpe hatalmad gőgjében azt hitted, hogy hozzá tökéletesedtél a Mindenséghez !
Dombay Ferenc, ne a szemfényvesztők között keresd az életed
célját, szolgálj az anyagnak és a porba hajtva homlokod akkor érezd
magad a legnagyobbnak, amikor a legalázatosabb vagy !
Jónak lenni és szeretni, az a cél !
Mert vajjon milyen a lélek, aki érzéketlenül nézi embertársai
szenvedését, testvére kínlódását és anyja halálát? Milyen az a lélek, aki
eltaszítja magától társát, akit pedig egy életre rendelt melléje az Úr? !
Bizony mondom, hogy nem emberi lélek az a lélek, hanem
inkább farkasé, aki a forrás vizében az eget látja tükrözni és ostoba
gőgjében azt hiszi, hogy a maga arcát látta meg benne !
Borzalmas tévedés a te életed Dombay Ferenc ! Átkára születtél
a te egész otthonodnak !
Avagy mondd meg, mit tett a te lelked? Tett valami jót? Részt
vett fájdalomban? Vigasztalt szenvedőket? ! Nem inkább elrémítette
a mások életét és halálba kergette azokat, akik szerették ?
!
Szállj magadba Dombay Ferenc és ostoba gőgben nevelt lelkedet hajlítsd alázatba, hogy megbocsátást nyerjél a föld tisztító tüzében : az emberek szeretetében ! . . .
A pap megpihent és áhitatban ragyogó tekintete visszaérkezett
a földre. Mélyet lélegzett és újra neki akart fogni gondolatai közlésének
s ekkor megdöbbenve látta, hogy Dombay Ferenc kezébe temette arcát
és zokogott.
Maga is megrémült.
Tizedrészt sem mondta el az elgondolt szavakat. Harcra, vitára,
küzdelemre számított s íme alig szólalt meg és földesurát elöntötte a
megbánás könnye . . .
Hozzáment, kezét áldólag helyezte a szenvedő fejére, aki halk,
alig hallható hangon szólt :
— Főtisztelendő uram, bocsásson meg !
A pap lelke megtelt áhítattal, érezte, hogy csoda történt, égnek
emelte arcát és csendesen, megrendülve mondotta el az Úr imáját :
— Miatyánk Isten, ki a mennyekben vagy . . .
A plébános érezte, hogy elvégezte munkáját, átment a mellék-
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szobába, kézenfogta a zokogó Marikát és D o m b a y Ferenchez vezette.
Nem szólt. Nem beszélt. Csak egymásba tette a két remegő kezet és
eltávozott. . . .
Kemény, katonás lépései alatt megdobbant a föld szíve . . .
XXIV.
A z eső megindult . . .
Szürke, végnélküli vonalban kötötte össze az eget a földdel a
lehulló víz. S a forró, mindent elpusztító nyár után lábujjhegyen lopódzott előre az évszakok sorából az ősz ! . . .
Dombay Ferencet Justh doktor tanácsára szanatóriumba vitték.
A leromlott test az orvosok gondos ápolása következtében lassan visszanyerte erejét, az alapjában véve egészséges szervezet csodát művelt és
Marika ujjongva látta a biztos gyógyulást ! . . .
Dombay Ferenc élni akart és engedelmeskedett az anyag hívó
szavának . . .
Boldog szerelmük tüze elhamvasztott multat, felgyujtotta a jelent,
és beragyogta a j ö v ő t ! . . .
(Vége.)
Büky György.
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SZÉP.

Élettüzem
nem márványkandallóban ég el,
künt küszködik esővel, széllel.
Magában állja sorsa ostromát
nem tűzparádé szép rajzú roston át.
Ha lankad olykor, hamva védi csak,
de tapodásra sercen a parázs!
Keserű füstje mérgesen kicsap,
szikrák sziszegnek, csupa tűzdarázs!
De hogyha ködben vándor tévelyeg
keresve enyhet, mentő fényjelet,
akkor fellángol, izzik igazán!
Új kedvet kap a vándor vigaszán.
Mégis csak így szép:
nem márványkandallóban ég el,
künt küszködik esővel, széllel.
Magában állja sorsa ostromát,
nem tűzparádé szép rajzú roston át.

Réz Gyula.

