
HATALOM ADATOTT ...
I r t a P o s s o II y i L ú i'i Z J (t

Az autó már jó ideje haladt a sok friss vakolástól még mész
szagú bányásztelepen át. Az uug'usztusi alkonyatban m.inden iz
zott, a kopár agyag és mészhegyek, az egész vidéken átkígyózó
villamos távvezetékek. ontották magukból a hőséget. Az autó hú
rom utasa - messze volt még Budapest -- friss sörre, vacsorúra
vágyott és a soffőr lankadtan állította meg' a kocsit a veudég lő

épülete, előtt.

- Meddig idöztök t - kérdezte a vizsgálóbíró a társait.
- Egy órát, másfélet... jobb lesz azután a hűvösön menni.
- Befordulnék itt a Réka majorba, kar-társak, másfél óra ...
- Egy kis rokoni látogatás? - kérdezte jóakaratúllll az öre-

gedő tanácseinők.

- Inkább hivatalos ügy... egy kis információt szerezuék iti
a Lorsi-űgyhen. ..

- Csak menj, majd megvárunk.
A szikár porköpenyeges férfi fürgén kiugrott a kocsi ból és

eltünt az útjelző tábla mögőtti kanvarulatban, Ide nem vezetett
kövezett út, vízfolyásmarta, kerékvágásos ösvény volt ez a parti
meszes agyagba vágódva. Bokor, növényzet majdnem semmi. Dc
ahogyapartvágásból feljutott a' magaslatra, a kopárságot ezüst
szürke mezők váltották föl s valami kábitó illat lengedezett a
vörösessárga alkonyati fényben. Föl egészen a dombtetőig szőlő

táblákhoz hasonlóan jól rendezett sakktáblaszerű osztatokban pá
rologtak az esti lélekzethez jutott szürkészöld növények. Mintha
megőszült volna, ez, az egész szűrkés-sárga alamíniumvidék, ami
nek a növényzete, is ilyenné vált az emberi kéz nyomán: csupa
levendula meg rozmaring és ménta, Aszakadékosabb domboldala
kon fehéressárga mészkőhátak, tövükben a legutóbbi esőzés meg
ülepedett vize nyomán felcserepesedő hordalékiszappal. A szürke
növényzet alatt gaztalanitott sárgásszürke talaj és semmi ide
gen, zöldlevelű növény. Itt-ott legfeljebb egy-egy szürkésen sinv
lődő poroslevelű aszat. Belül a földben szürke fém, kívül ez a
megőszült növényzet és még a Réka-major fái is ezüstös level ti
oladfüzek. Ugylátszik, nem birja itt el más növény a földet.

Az olajfák közül ósdi, négyszögletes, magasablakú emeletes
forma ház sárgállott elő. Aljában hajdani borpincék gádorai ásí
toztak, kocsiszín, növényszár ító-, lepároló-, sajtolókamrák s kes
keny vaskorlátos lépcső a ház két oldalán félig a domboldalba
vájva, hiszen a ház hátulsó részét domboldal támasztotta s innen
végig ablaktalanul csupán Iőldsz.intes volt a nagy, zömök épület.
Baloldalt tűz fénye világolt ki s az ósdi kerekeskút melletti tó
csában az okkerszínű sártól ragadós-rnaszutosan gyerekek jút-
szottak. .
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- Fráter Erzsébetet keresem - szólította meg a legnagyob
bikat.

- Ott a másik lépcsőn kell felmenni hozzá. Itthon van 
válaszolt a kilencévesforma kisfiú s hangjában megilletődött tisz
telet bujkált az iránt. aki ezt a nevet hordta.

A gyerekek játékukat abbahagyva nézték, amíg a sárgás
agyagfalba vésett sokvádatú lépcsőn felhaladt. A nyitott ajtó mel
lett a hőséget lehelő falat dézsákba ültetett oleánderfák szegélyez
ték s keserű olajos illatot lehelltek a hőségben. A szürkéssárga
töppedtségben álmosan bólogattak fehér és rózsaszín virágaikkal.

A nyitott ajtajú szoba konyhául szolgált, régimódi terebélyes
tűzhelyen rőzsével etetett szapora tűz lobogott. A kesernyés venyi
geláng füstjébe furcsa fanyar illatok keveredtek, mintha rozma
r ingkórót, vagy illatos szantálfát égetnének. A tüzet feltűrt ruha
ujjú térdelő nő táplálta, erős marokkal tördelve a nyílásba be
nem férő ágosonkokat, Arca bronzszínűen pirosas volt a tűzben,

két karja elefántcsontszínű s a lángok visszfénye villant-villant
egyet a meszelt falakra akasztott rézedények tisztára síkált lap
jain. A bírónak vincellérapja jutott eszébe s eg)' hajdani borház,
meg anyja a kis földbetöppedt vincellérlakásban, amint venyigét
tördel az estebéd Iölrottvantására, Savanyú lébe ömlesztett to
jást habart ilyenkor az anyja, és annyi év után most szinte szá
jában érezte ízét. Allt és nézte. az ismeretlen asszonyt, a kék kar
ton ruhából kiemelkedő sárgásfehér nyakát az ott végződő kun
kori hajszálakkal.

"Milyen fiatal és szép így" - gondolta.
Az asszony megérezte a pillantást. Becsapta a tűzhely ajtaját,

fölszökkenve hátrafordult s tűztől parázsló arcát az idegen felé
fordította.

- Kit keres l
- Fráter Erzsébetet.
- Én vagyok.
- Doktor Bárány vizsgálóbíró vagyok Budapestről. Nem ha-

ragszik, ha egy kissé Iöltartom'l
- Nem szoktam haragudni a vendégre - felelte az asszony

és a tördelt galvak porát-piszkát ledörzsölve, kezet nyujtott. 
Miriek köszönhetem... 1

- Nem hivatalosan járok itt s kissé mégis hivatalosan. De
inkább magánszorgalomból. :Egy gyilkosság vádjával terhelt is
merőse fölött kell Itélkeznünk. Ismerte úgy-e Lorsi Lászlót I

A nő balkezével végigaímított a szemén, talán a füstöt dör
zsölte ki belőle, vagy a tűz fén)'-étől elvakítva látni akarta job
ban az idegent, aki háttal állt az alkonyi fénynek.

- Gyilkosság'... - ismételte az asszony. - Hét éve nem
hallottam róla, de gondoltam rá mindennap. Úgy látszik, keveset
ért az én gondolatom ... No, jőjjön, bíró úr, üljünk le. Maga el-
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fáradhatott s az én lábamból is kifutott most hirtelen minden
erő.

Homlokán átsímítva, mint a fejfájósok szekták, mutatott a
belső szeba felé. - Rossz ide fölbaktatni, de ott bent hűvösebb

van. A vacsorám már úgyis elkészült, ráérek. Jőjjön, mondjon
el mindent.

A bíró érezte, hogy valakivel van dolga, nemhiába beszélt
olyan rajongással a .vádlott, hogy őt idehajszolta ebbe az isten
hátamögötti fészekbe. És arra a fiatalkorú képére is nagyon ha
sonlít, gondolta, amit a vádlott holmija kőzt látott. De ma sem
tudná biztosan megmondani senki, hány éves lehet.

- Ugy-e megérti I - kezdte újra a mentegetőzést. -- Beidézni
nem volt okunk, azt is hihettük. hogy Lorsi csak kifogásokat
keres és hazudik. Nagyon élénk fantáziájú fiatalember.

- Művész l - felelte tompán az asszony és félrehajtotta él

légyfogó függönyavittas lebenvét a vendég előtt. --- Oda, az
ablakhoz üljön. Bort iszik? Én megszomjaztam erre a hírre.

Demizsont vett fel a szobasarokból, a könyvekkel zsúfolt
könyvállvány mellől s közben betakart egy hárságyon alvó hét
évesforma fiúcskát, aki álmában félig lerugta a takarót. A vo
hárszékről két öblös poharat vett le, a vendég elé tette és töltött.

- Hát idejutott a szerencsétlen l - kérdezte és koccintás nél
kül ivott.

A bíró az ablak alkonyati világosságában csak most veliette
jobban- szemügyre. Magastermetű, karcsú, teltidomú. az a I'ajt»
asszony volt, akiről nem tudhatni soha, hány éves. Arcbőre na
gyon halvány volt, sárgásba játszó, áttetsző, nagyon tiszta bőr.

Az áttetsző bőrből két feketésbarna szem tüzelt az erős szem
öldökívek alól. Kidolgozott keze-fején és alkarján kékes erek raj
zoltak cirádákat.

- Én megértem, hogy azaz ember úgy rajong magáért.
- A gyilkos? - kérdezte szinte metszőeu éles hangon az HSZ-

szony.
- Talán nem is az ... ahogy magát nézem, nem iH lehet az. _.
- Ne engem nézzen. Beszéljen.
- Lehet. hogy egy közösen elkövetett öngyilkosság életben-

maradt tagja csak, legalább is ő ezt rnondja. És azt állítja, azért
jutott ide, mert maga, akitől gyereke is van, eltaszította magá
tól. Úgy látom, a gyerek itt van.

- Ezt a gyereket én örökbe fogadtam, hogy ne legyek egye
dül. Ha kell, születési bizonyítvánvát is felmutathatom -- intett
az almárium felé. - A vádlottja betegesen képzelgő. Erről majd
még beszélek. De először is ... rnondja, mi történt vele, hogy. ju
tott el idáigf

- Kóbor színész volt 8 alkalmi rajzoló, azután valami hisz
terikus, öregedő nővel került össze. Borban oldott méreggel közős

öngyilkosságot akartak elkövetni. Az asszony kiitta a borát s meg-
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halt. Lorsi közben megijedhetett vagy meggondolhatta a dolgot,
az ő adagja ott volt sértetlenül a pohárban, mikor a takarító
nőjük, akinek kucsa volt a lakáshoz, r'ájuk talált. A vádlottnak
anyagi kapcsolatai is voltak azzal a nővel, kinek rokonai azt ál
Iítják, hogy az elhunytnak értékes ékszerei voltak. Találni nem
találtak utána semmit.

- Mi volt az az asszonyI
- Elég jónevű színésznő, tíz éve még operettcalllag.
- Aki az ékszereit éppúgy fel is élhette, mert tíz évbe sok

minden belefér, ha egyszer eladásról van szó,
- Márfs védi1
- Csak a józan eszem után megyek. Mondja, milyen büntetés

vár rá'f
- Ha bebizonyul, hogy lopás, vagy rablás céljából ölte meg

a barátnőjét, életfogytiglan, vagy tizenöt év.
- Istenem!
- Ha enyhítő körülmények ... talán könnyebben megússza, De

én tudni akarom, ki volt a maga életében ez az ember. Tudom,
köztiszteletben álló ezen az egész környéken, egy kitűnően műkődő

szövetkezet elnöke. A maga szavában megbíznék...
- Nem fél, hogy hazudni Iogok'i Hiszen azt hiszi, hogya gye

reknek is ő az apja.
- Lorsí azt állította, a menyasszonva volt, elkergette magától,

de a gyereküket maga neveli.
- Hát én majd elmondom az igazat -- csattant fel erélyesen

az "asszony hangja.
- A tiszta igazat? - kérdezte a bíró.
'- Biztos vagyok benne, hogy csak az igazság segíthet rajta.

De először is, hogy megértsen, magamról kell beszélnem. Nem
tűnt fel magának a nevemj
~ Ismerős név, nem tudom, honnan ...
- Látszik, hogy nem kenyere az irodalom. A dédanyám

Madách Imre szerenceétlen felesége volt, Fráter Erzsébet, S mikor
otthonából, gyerekei mellől elűzték azt a szereucsétlen, beteg te
remtést, egy ideig egy biharmegvei falubau is élt. Ivott és zül
lötten csalogatta magához a férfiakat, a volt jobbágyokat. Nem a
jobbágygyüjtő Báthory Erzsébet vére vagyok én, hanem a; job
bágyokkal ölelkező szegény Fráter Erzsébeté, akit kivetett kasté
lyából az anyósa s négy irodalmilag is számontariott gyermeke
mellé szült ott a porban egy ötödiket ... az éri nagyapámat. Ez a
falu harangozóda lett, s az ő fia, az apám, kovácsmester. S a né
pünk szenvedései akkor legyürtéka vérében bolyongó rosszat.
Erős emberek lettek és tiszta emberek. Én vegyészmérnök szerét
tem volna lenni. Nem lehetett ... Mégis tanítónőségig vittem s en
nek a bányásztelepnek az oktalónője voltam a felszabadulás előtt.

Itt folytak a legkeményebb hareok. Az iskolát, a tanítói lakot
lerombolta a háború. Ide, a hegyoldalba menekültem, a vastag
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pinceodvas falak közé. A váltakozó harcokban a major tulajdo
nosai elsodródtak innen. Az egész ház zsúfolva volt az ő holmi
jaikkal.. . aztán rámbízták az emberek. 'örizzem meg azoknak,
akiké a föld lesz. Én őriztem. Lorsí akkor vetődött ide, olyan
húsz éves forma volt, egy nyugatra hajszolt fiúcsoportból maradt
le, mert gránátszilánk érte aballábát. Bekötöztem a sebét, enni
inni adtam neki, borogattam lázas testét. Tizenegyévvel volt fia
talabb, mint én s én mégis belészerettem. Mindeuféle terveim vol
tak vele, itt volt a csirájában ez a gyógynövény-telep, a szövet
kezet már akkor kialakult a fejemben. S ha már én nem lehet
tem vegyészmérnök --- bár mindent megtanultam, amit egy ve
gyésznek tudnia kell -, őt akartam kinevelni, szegény árvát.
Hisz tudja, kik voltak a szülei,

- Tudom, - bólintott a bíró.
- Se az a szegény pesti zenész, se anyja, az éjjeli kávéház

kassírnője nem adhatott nevelést akkor ennek a gyereknek. Pe
dig tehetséges volt, akármi lehetett volna belőle. Kezembe akar
tam venni a sorsát. .. Ezen a terméketlen vidéken akkor semmi
élelmiszer nem volt, kilómétereket gyalogoltam, hogy egy kiló
tengerilisztet, vagy egy kis szójakolbászt szerezzek. Félnapokat
odacsatangoltam élelemért, őt meg az alig gyógyult lábával arra
kértem, őr.izze itt a házat a sok bennelévő holmival, hisz ablak
sem maradt épen, ajtót is magam ácsoltam a házra. S ő olyan
sovány, megviselt volt a sebétől. a láztól él' az éhségtől. Egyik
lábaszára roncsolt volt s testén n vitaminhiánytól valami pigment
hiány mutatkozott. Olajbarna bőrén halavány foltok, amit a nap
sem fogott be, mikor ránktavaszodott. Sikerült elfelejtetnem, hogy
annyival idősebb vagyok. De a józanságomat és tisztaságomat
megőriztem. Dantéval emlegettem akkor:

Egy fürge, könnyű párduc tűnt elémbe,
szép foltos bőrrel, ceábosan, megejtőn,

s nem tágított utamból tarka. képe,
inkább elzárta s úgy előmbe hágott,
hogy futni próbáltam már visszalép vc ...

Nem engedtem, hogy rámtörjön a szenvedély, éreztem, hogy
ennek a kallódó fiatal életnek anya kell abban a nőben, aki po
tolja neki mindazt.. amit nyomorult életében nem kaphatott meg.
A fiatalság nagy varázsa áradt belőle... én meg könyveket adtam
neki, tanítottam s ő egy darabig olyan volt hozzám, mint gyer
mek az anyjához. Ártatlan gyermeknek hittem akkor. A húsz év
vel még könnyen lehetett az,... Egy este, mikor kis élelmiszerzsák
mányommal hazatértem, nem találtam ittho I), Megfőztem II vacso
rát, már rég ki is hűlt, mire megjött. Már az ajtót is elreteszel
tem s egyszercsak látom, hogy ezen a kintről oly magas ablakon
lendül be, mezítláb, de hiszen uv ár vol t, s gondoltam, 10 vetett»

304



bakanesát. S úgy örültem, hogv ujra itt van nálam, dobogó ssív
vel tettem elébe a vacsorát s ahogy áthailok fölötte, megérez
tem a borszagot.

- Hol jártáH - szóltam rá ingerülten. Lassau ki vallotta, hogy
II közeli városkában eladta a bakancsát és evett, ivott egy kocs
mában. Szegény, akkoriban mindig éhes volt. Most csillogott a
szeme, arca kipirult, meg akart csókolni, de én összeszidtam, hisz
nem tudtam neki új bakancsot venni. Felkelt az asztaltól, lefe
küdt és nemsokára elaludt. Talán akkor álmodta, hogy fia lehet
ne tőlem. S a következő napokban ujra meg ujra eltünt, én pedig
észrevettem, hogy távollétemben is járt a lezárt házban. Szám
bavettem mindent, a másokat, földdel küzködőket illető holmit,
ami hegyén-hátán számolatlanul állott eddig. És nemsokára lát
tam, hogy elvitt, eladogatott belőlük egyetmást. S este erősen, bor
szagúan ismét az ablakon tért haza a lelakatolt házba, ahol én
kezemet sz.ívemre szorítva, hallgatózva, minden neszre felriadva
vártam rá. Tudtam, milven méltatlan ez a helyzet és éreztem,
hogy minden ízem hogy vágyik a megbocsá.itásra, Még részegebb
volt, mint az előző alkalomkor. Elővettem és kívallattam. Beis
merte, hogy elvitt egyet-mást, de igen vidor volt, tüzelt a szeme,
s ekkor egy meggondolatlan szót mondott, ami elintézett közöt
tünk mindent...

Bennem akkor föllázadt valami. Az idősebb nő szörnyű ér
zékenysége volt ez, akihez becsípetten jön haza II férfi, mintha
feledést inna előbb. Pedig tudtam, hogy elég szép vagyok és hogy
szeret, ha kicsit úgy is, mint az anyját. Hirtelen indulatomban
kikergettem az éjszakába és megtiltottam, hogy' mégegyszer bete
gye ide a lábát. Elment, és olyan üres lett ez a ház, min.t még
sohasem. De tudtam, hogy végét kell vetnem ennek a dolognak
és a láz, ami a véremben kísértett, bűnös, ősanyám vérének' aláza
és le kell küzdenem egészen, ha nem akarok örökre elveszni,
F~s akkor.,. keresztrefeszítettem ezt az érzést.

- Mi az, hogy keresztrefeszítettej -- ütötte fel a fejét a
híró.

- Csak szimbólum talán. A saját élő érzéseimet vertem át
azokkal a szegekkel... tudja, a kitárt ablakok és mögötte ő, akit
egyedül szerettem ebben az életben ... és tudtam, nem szenderűl

hetek el, mert visszakúszik és nem leszek még egyszer olyan erős.,.

szóval ami deszkadarabot és lécet csak találtam ebben a félig
rombadőlt házban, m iud összeszedtem. és sorra elreteszeltem II

kivilágított ablakokat. Mirrtha minden szeg' a sz ívemeu ment vol
nil át; vérzett, sajgott, metsző, éles fájdalom volt s mögötte táton
gott az üresség. Ha még itt ólálkodott valahol, láthatta, hallhatta.
hogy végleg kizártam innen, kirekesztettem a szivemből, az éle
temből. Nehezebb munkát nem végeztem még soha. De megmene
kültem.



A bíró az időről is megfeledkezett, úgy nézte a lehulló alkony
ban a kipirult arcú nőt. "Milyen szép és erős" - gondolta.

- És azóta... azóta hogy él?
- Azóta itt nekem, mert erős vagyok és legyőztem magamban

minden akadályt, hatalom adatott. A major régi birtokosai nem
tértek vissza és ezen a kopár domboldalon gyógynövénytermelő
szövetkezetet alapítottunk. Én felhagy tam a tanítással, mert ve
gyész ambicióim folytán az olajok és párlatok készítésében én
vagyok itt a szakértő - őhelyette. Mikor a levendula virágzik.
éjszakákat virrasztok át és lesem, az illaton fürkészem, mikor van
nak pattanóban az apró virágrüg-yek, mikor a legerősebb az illat.
mert csak így lesz teljesértékű az olaj, ha ezt a pillanatot kiles
sük, S akkor, mikor felpattannak a hajnali harmatra a virúgbim
bók, felverem az egész major népét hajnali kettőkor, háromkor,
mert a kivirágzott részt azonnal le kell aratni. Aztán számtalan
újításunk is van. Azelőtt a méntát learatták, szárítva külföldre
szállították, olajának javarésze kárbament, elillant és csak ti
zedárat kaptunk érte. Tavaly sajtológépeket szereztünk, frissen
sajtoljuk a még nedvdús növényeket éfol most már kész ménta és
rozmaringolajjallátjuk elaz országot. Hiszi-e, hogy még tömjént
is lehet minálunk előállitani'l Ezért kellett volna vegyésznek len
nie Lorainak. De én helyette is megcsináltam ... -- mondta és a
bíróra nézett.

- De én azt kérdeztem, hogy él itt egyedül ....
- Hát bizonv r.. sokszor fejfájósan. .. Millió kis atomban

úgy rezeg, villódzik, illatozik Itt minden, mintha illat haran
gozna a levegőben, - jönne csak ide levendulaaratáskor vagy
méntasajtoláskor - még a délibáb is illatfelhőkből verődik össze,
Sokan nem birják ezt az illatot, a várandós nőket néha el kell
vinni innen, mert a szag hányingert okoz. Nekem a Iejfájáson kí
vül egyéb bajom nincs 1151&

'- És ha a feje fáj~

- Akkor végigfekszem ezen a téglapadozaton és itt a kereszt
előtt hűsitem a hideg téglán a homlokom. És ismételgetern szent
Bernáttal:Vessétek le az állati testet fol feltámad belőle a lélekkel
megitatott test ...

- Igy él, mindenkitől elhagyatva?
- Nem vagyok elhagyatva. Itt mindenki a testvérem. Már

csak az anyaságot kívántam magamnak, a férfit nem. Amint lát
ja, örökbe is fogadtam egy kis apátlan-anyátlan árvát. Azóta,
nyugodt egyensúly : és derű lett az életem. Mellettünk új városka
épül föl, a bányásztelep. Csupa fiatal, tanulni, fejlődni vágyó
ember. Télen a szinháavezetőjük vagyok. Van egy paraszt Oféliám
és egy bányász Hamletern - én neveltem őket, a fiatalságukban
velük vagyok fiatal, a becsvágyukban velük vagyok becsvágyó.
Csak jeleneteket. játszunk persze a nagy klasszikusokból, de ki
mernék állni velük Pesten is... és végtelenill boldoggá tesz.
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hogy segíthetek nekik. hog-y nyesegethetern őket, tanulha
tok az ő friss szeniük látásából s láthatom, amint kö
rülöttem új ernberek alakulnak '" száz meg száz anyaság és
testvériség kél, nő, sarjad így bennem. Nem, sohasem vagyok
egyedül. Az ősanyámat árokba húzta le valami, de nekem sike
rült feloldani magamban ezt az átkot, sikerült áldásra változ
tatnom. mióta keresztrefeszítettem magamat. S ma már minden
kihez van egy jó szavam, ma már itt mindenki testvérem. Bíz
nak bennem, mert soha sem csaltarn meg őket. És tudják, hogy
nem is fogom megcsalni soha.

A bíró szinte ámulva nézte ezt a kissé fájdalmas arcot, melyen
mégis valami derűs boldogság visszfénye ragyogott.

- Nekem nemsokára mennem kell ... - mondta majdnem kel
letlenül, - pedig elhallgatnám itt reggelig.

- Maradjon. Van vendégszobánk, savanyú levest, rántottát
is ehet. Beszélgethetünk még. Én minden este meghívok valakit
beszé l!.("etni, olvasgatni, verseket mondani. ..

- Lent várnak a vendéglőnél a társaim.
- És mí lesz Lorsival ~

_- Igyekszem kiegész.íteni a vallomását a maga tapasztala
taival. Korán elhalt, bizonytalan életet élő szülők, ifjúkori hányó
dások, az aszfalt gyermeke... Betegesen képzelgő fantaszta... s
hátha valóban akarattalan eszköz volt annak a romlott, beteg
asszonynak kezében s valóban úgy áll, hogy az utolsó pillanat
ban visszariadt az öngyilkosság'tól... Igyekszem én is ember
lenni, ahogy maga tud szépen ember lenni mindenkiveL ..

- Tudja, nekem nehéz lesz ... most majd megint sokat gondo
lok rá... az ember néha kis időre elgyengül és szeretné vissza
forgatni a már megtörtént dolgokat. Kényes lelkiismerettel élek ...

- S nyomja miatta valamiért a lelkiismeretej
- Sohse árt, ha kissé vádoljuk magunkat. Én kitéptem ma-

gamból, mert erős voltam s velem volt a Kegyelem is, dc rajta ta
lán még segíteni lehetett volna... ha csak az anyja, csak a test
vére tudok lenni. Idősebb, komoly nővér... Ha munkára, tanu
lásra vezetem, hamar feleséget szerzek neki, fiatal, őhozzá valót...
Látja, magamtól is féltem akkor, amikor olyan statár-iális szigor
ral vetettem véget az ismeretségünknek. Talán féltem tőle. Élet
habzsolásától. a halálvágyától. .. mert az is volt benne... lehet,
hogy tényleg öngyilkos akart lenni s el akarta pusztítani elrom
lott életét. Volt benne valami vad erő, hof.,ry mindent elpusztít
son, letaroljon maga körül... Fiatal és tapasztalatlan voltam.
Ha ma történik ez, nem .így vetem oda a semurinek. Mondja meg
neki, csomagot kap majd tőlem, meleg fehérneműt, mindent, ami
kell ... csak írjon ... Kérem, vegye fel hivatalosan, hogy egyetlen
hozzátartozója én vagyok ... s ha majd lehet, meglátogatom. És
ugye ír nekem, megírja az -ítéletet és hogy hogyan fogadta ... mu
tat-e kemér-ységet, amikor a saját tettei keménységét kell viselnie!
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- Legszívesebben magam hoznám meg személyesen a hírt.
Az asszony lehajtotta a fejét, nem felelt. Lentrőlmegszólal l

halkan szűrődve egy autóduda tompa búgása.
- Úgy látszik, engem hívogatnak a kollégáim ...
- Elkísérem egy kicsit. Nagyon fojtó itt bent a levegő.

Némán mentek ki aztán a kopott ajtófüggöny alatt, a ham
vadó parazsú tűzhely;és az alkonyban erősen illatozó oleánderák
mellett, Az. asszony elkísérte vendégét a hegyoldal pereméig, ahol
a szűk vízmosásos völgycsapás kezdődött s ott kezét egy pilla
natra a bíró kezébe tette, majd gyorsan visszahúzta és elfordult.
A férfi lehajtott fejjel, szótlanul igyekezett lefelé az ösvényen.
Lent a völgyben ujra megbődült az autóduda. A nap már lebu
kott, az ég vérvörös színe hirtelen halványulni kezdett. Nyugat
felé, bár nem látta, érezte, hogy mögötte feljött a hold.

Egy pillanatra megállott és hátrafordult. Erzsébet ott állt,
ahol a kezét olyan sietve elhúzta az övéből. Mögötte a hold ki
rajzolta a hpgyfok peremén álló asszony alakját.

A bíró nehezet, rnélyet sóhajtott s színte fájt neki, hogy nem
nézheti tovább a tűzben és aranyban felmagasló asszonyalakot.
sebes léptekkel eltünt a meredek bevágódásában.

'E a k s o n v i József

A SIXTUSI KÚRUS KARNAGYA
Az Alpok felé néz és Milano, Turín kultúrájának hatásköré

ben húzódik meg a régi latin város, 'I'ortona. Viszontagságos tör
ténete van, melyben hét püspöke szent és vértanú lett. Barbarossa
Frigyes és III. Sándor pápa harcában a császár leromboltatta a
várost, amely ekkor érckürtöt és piros kereszttel hímzett fehér
zászlót küldött a pápának. jeIéül annak, hogy él és hűséges. En
nek az érckürtnek hangja mintegy feloldódva az évszázadokban,
II hangok varázsával igézte meg a város eg~: késői fiát, Lorenzo
Perosit, aki 1872-ben született.

Művészi pálYája sainte egyétlen lendülettel emelkedett a vi
lághír magasságára. A zenei alapvetést édesapjától kapta, aki a
tortonai székesegyház karnagya volt,azíán Milanóban tanult
kontrapunktot Saladinónál, közben pappászentelték és Regens
burgba ment H abert híres egyházzenei ískolájára, ahol több
olasz zeneszerző is folytatott tanulmányokat. Alig volt huszon
három éves, mikor Imolába hívták székesegyházi karnagynak. Ez
a város azonban csak átmeneti állomás volt. Hiányzott a zenei
atmoszfeeája, condottíerík, jogászok, szónokok városa volt. Peresi
rövid időn belül otthagyta és a velencei S. Jlla.rco székesegyház
karnagya lett. Nagynevű elődök: a stílust alapító Willaert, a két
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