
N A P K E L E T 

HA A S Z E R E L E M M E G H A L . . . 

BEVEZETÉS, 

amelyben még csak a csönd beszél. 

Aköltő anno Domini ezerkilencszázegynéhányban még igen fiatal 
volt és még nem is volt költő, mert mindössze széleskarimájú fekete 
kalapot és csokorra kötött babosnyakkendőt viselt, hogy ezáltal 

jobban lüktessenek a jámbusok. És mert a költő — névszerint Zsigárdy 
Miklós — olyan baljóslatú csillagzat alatt látott napvilágot, amelyből 
minden második költő idegen országokba vándorol nekirugaszkodott 
ő is ennek a garabonciás világnak, befészkelte magát egy nagy német 
város ódon falai közé és a külföldi tanulmányúton kitünően megtanulta . . 
inni a sert. 

Nappal rendszerint aludt. De este, amikor a hegyestetejű házak olda-
lán kigyúltak az ablakok és a szűk sikátorokon megindult a nép a nyári 
alkonyatban elborult erdők felé, ahol a vendéglők udvarán felzengtek a 
kürtök és a kürtök tüdejéből felsóhajtottak az érzelmes német melódiák, 
este ő is felkötötte a babosnyakkendőt, fejébe nyomta a széleskarimájú 
fekete kalapot, nekivágott a sikátoroknak és ment. Hogy aztán útközben 
a hölgyek mélyen és hosszan a szemébe néztek, annak igen egyszerű volt 
a magyarázata. A költő szeme ugyanis kék volt, mint a lenvirág és mély, 
mint vihar előtt a víz, a haja sötét, mint az éjszaka és az arca — vala-
hányszor egy hölgy mélyen és okosan a szemébe nézett —, igen, az arca 
ilyenkor elég ostobán és esetlenül elpirult. 

— Rajtam maradt a hab a beretválkozásból — gondolta a költő. 
És előrántotta a zsebkendőjét és a hölgyek és a nyári alkonyat őszinte 

megbotránkozására rémülten megtörülközött. 
Ennél a drága ostobaságnál sokkal nagyobb galibát okozott az a 

körülmény, hogy azért a költő sem volt egészen fából. Mert megtörtént 
néha, hogy ezeken a nyári estéken látott egy árnyat, vagy hallott egy 
fátyolos női szót, vagy a röpdöső kartonokból lelkére szívott egy illatot 
és beleszeretett halálosan. Némelykor masamódlány volt, aki vacsorára 
várt. Némelykor asszony, aki a másodvirágzás kelyhei mellől még csak 
a védekezés töviseit hullatta el. Némelykor az se. De a költő szívére 
valami mérhetetlenül nagy fájdalom és nagy árvaság borult, amit csak 
igen-igen sok borsó serekkel lehetett elcsitítani. És ha ez a nagy fájdalom 
és nagy árvaság az elzsongult idegek párnáin egy végtelenül finom és na-
gyon bölcs szomorúságban elpihent, a költő megcsörgette a poharát, ki-
fizette a sereket, aztán nekilógatta az üstökét az útnak, aztán ment, ment, 
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míg az erdő éjszakájában, a szunnyadó fák holdsugárral áttört kupolája 
alatt, ráborult az avarra, hogy a szomorúságában ne zavarja semmi sem. 

És nem is zavarta. Mert az erdő, az avar, az ég és a hold és a ballagó 
felhő mind, mind az ő jámbusokban könnyező nagy szomorúságára hall-
gatott. Csak a távolból, a vendéglő udvaráról dúdolt a kürt. 

— Trá-rá-rarará-rá . . . 
Egy keringőt dúdolt. Lassút, mélázót, dallamosat, olyat, mint mikor 

valaki egy erdő közepén éjszaka, az avaron jámbusok helyett kótában 
panaszkodik. Mint mikor olyan nagy és olyan mély az árvaság, hogy azt 
elmondani csak versben, vagy nótában lehet és szabad, mert vannak szent 
ostobaságok a világon, amelyeknek érthető nyelvén csak a szív beszél. 

— Trá-rá-rarará-rá . . . 
Igen, ez volt az a keringő, amely estéről estére végigsimogatta a hall-

gató erdő mozdulatlan lombjait és amely olyan meghitt barátja volt már 
a költőnek, hogy bármilyen mélyre bujdokolt, mindig rátalált. 

Ám szégyen ide, szégyen oda: a költő hosszú ideig még azt sem tudta, 
hogy az árvaságában meghitt kenyerespajtásának mi a becsületes neve. 
S bizony már kezdtek hosszúk és hűvösek lenni az éjszakák és halott leve-
lek kezdtek halk csörömpöléssel az avarra hullani, amikor a költő a ven-
déglő udvarán megkérdezte az egyik muzsikust: 

— Milyen keringő ez? 
— „Wenn die Liebe stirbt" — felelt a muzsikus, aztán tovább ivott. 
— Nem tudná megmondani, ki csinálta? 
— Valami bolond francia — dünnyögte a kürtös és a költő elé lökte-

a kottát. 
„Quand l'amour meurt" — olvasta a költő s alatta ezt a nevet: 

Cremieux. 
— Szegény Cremieux... — suttogta a költő. 
A muzsikus felfortyant. 
— Miért lenne szegény? Hiszen francia! 
— Na igen, igen — sóhajtott a költő. Majd nagy szomorúsággal 

folytatta: 
— Francia és boldogtalan. 
A muzsikus szemét valami különös fátyol lepte el és sokáig ellágyulva 

bámult a különös vendég után, aki nekivágott az erdőnek és eltűnt a sötét-
ben, a fák között. 

És az este a költő, mikor a vendéglő felől feldúdoltak a trombiták, 
igen különös dolgokat észlelt a szíve körül. Nagy és borzongó hűvösség 
lepte meg, mint a folyót az őszbe indult idő elnyúlósodott párázata, 
amelybe belesápadnak a messze csillagok és belevörösödnek a közel par-
ton kigyúlt tüzek. Igen, ebben a nagy és fájó hűvösségben „Quand l'amour 
meurt"-t mond a francia, „Wenn die Liebe stirbt"-ről beszél a germán, a 
magyar pedig arról gondolkozik, hogy mi lesz akkor, „Ha a szerelem meg-
hal". Mert amíg a szerelem él, amíg egy édeskés keringő dallama mellett 
a messze erdőkbe elbujdokolni van miért és van kiért, addig az árvaságot 
és a szomorúságot is van kivel megosztani, vagy legalább is van miért 
viselni drága teherként a szívünk fölött. De mikor ebben a hűvösségben 
már nem a szív nyara melegít, hanem csak a messze csillagok és a közel 
partok tüzei derengenek, ebben az őszbe indult fanyar és keserű hangu-
latban a meghalt szerelem kisértő lelke jár. Ilyenkor árvák vagyunk akkor 
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is, ha ölelünk ós szomorúak vagyunk akkor is, ha kacagunk. Mert ez az 
ölelés csak megtört tükörképe annak a vágynak, amely bennünk az erdő 
avarján lángolt és ez a kacagás csak elhaló visszhangja annak a boldog 
sírásnak, amely telelelkendezte a nyárutói éjszakát. 

A szajnaparti kóbor muzsikus keringője, aki bizonyára deresedő fej-
jel játszotta el halódó szerelmének hattyúdalát, a „Quand l'amour meurt" 
dallama azon éjszaka különösképen sokáig bujkált ós dúdolt a levelet-
hullató erdő útjain. S mikor a messze muzsikaszó elhallgatott, a költő 
úgy vélte: az erdő tovább zenél. . . 

Ahová egy levél lehullott az ágról és alig hallható sírással elpihent, 
ott megmozdult az avar, az avar alól hirtelen feltápászkodott egy deres-
hajú trombitás, aztán a kürtöt a szájára nyomta és keserű nekifeledke-
zéssel harsogta tovább a da l t . . . 

És az erdő harsogott, zenélt, és az avar alól mind több és több deres-
hajú trombitás támadt elő, ós a költő csak a derengő hajnal józan vilá-
gánál eszmélt magára, mert mindössze az történt, hogy beszélt a csönd . . . 

ELSŐ FEJEZET, 
amelyben Szaboticzky Lucián alakja kibontakozik az ismeretlenség 

homályából. 

Szeptember vége volt. A muzsikáló germán erdőkben haldoklott a 
nyár, az érett vadszőllő vért könnyezett, a thüringiai hegyekből elősom-
fordált szél felborzongott a leánderek ágain és a fehérasztalos kerteknek 
már csak egy önfeláldozó, vagy ha úgy tetszik, széplelkű kocsmárosa 
maradt: a Kolbe úr. A többi elment. Ki ide, ki oda. Az egyik a diák-
negyedbe, ahol a boltívek alá költözött diáksereg torkát májusig öntöz-
geti; a másik a rosszhírű Gässchenek valamelyikébe, ahol majd facér hin-
táslegények, náthás kocsisok, keserű muzsikusok, vándorpoéták, kivert 
férjek és egyéb félreismert zsenik szomorúságából szedi a vámot; a har-
madik egy „Frühstück-Stube"-ba, ahova részeg kakasszó idején a hajnal 
rémült derengése, vagy az ólomeső társadalmi különbség nélkül mindenkit 
bever; az ötödik a külvárosokba, valamelyik vámhoz, hogy a bevándorló 
falusi néptől két garassal olcsóbban vegye a tíz darab tojást, s a hatodik-
tól feljebb az utolsóig mindegyik oda, ahol atyáik, e tisztes iparosok év-
tizedes, némelykor évszázados tapasztalatai szerint egy árnyalattal szom-
jasabbak és könnyelműbbek az emberek. 

A bágyadt őszi erdőnek utolsó kocsmárosa, a Kolbe úr, akinek szívé-
nél csak a pocakja volt nagyobb, rettentőn szerette a hervadást. Élt-halt 
a szeptemberért. Megsiratta a levelet, ha leperdült az ágról, belesóhajtott 
a ködbe, ha a folyóról felszakadt párázat az erdő fölött este elpihent, s 
emellett kitünően ismerte a gyengébb szívek számvetéseit. Mert lehet, 
hogy egykor, amikor kisebb pocakja fölött nagyobb, de feltétlenül őszin-
tébb szívet viselt, neki is volt egy virággal, lombbal és édes szomorúság-
gal gazdagabb nyara, amely után az őszi avarra ő is kizarándokolt. Hogy 
lássa az utat, amerre jártak, megkeresse a bokrot, ahol a kedves az ölébe 
ült, a folyó partját, ahol a kedves örök hűséget esküdött neki, aztán a 
padot, ahol egy este hiába várta . . . a hidat, ahonnan a vízbe akart ugrani 
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és a vendéglőt, ahol a mérhetetlen szomorúságra mérhetetlenül jólesett 
a ser. S mert ebből a tetemrehívó fájdalmas zarándokútból Kolbe úrnak 
immár elcsitult pocakjában, akarom mondani szívében, csak a mérhetetle-
nül jóleső serek emléke élt, pompásan számított, amikor a didergős őszi 
estéken még mindig szólt az udvarán a kürt és hívogatta az erdő bujkáló 
csalódottjait. 

Számra nézve az őszi esték vendégei bizony kevesen voltak, de Kolbe 
úr számára mindent pótolt a világfájdalmas torkok tekintélyes kalibere. 

Volt egy német középiskolai tanár, a „professzor úr", aki valamikor 
ünnepelt drámaírónak készült, de ennekelőtte húsz évvel be kellett látnia, 
hogy az a gyalázatos Schiller és társai összes témáit és gondolatait el-
plagizálták. Most minden este a jobb hátsó sarokban ült és a rajta esett 
rút sérelmet olyan nemes nyugalommal tűrte, hogy a tizedik kancsóig fel 
sem állt. Vele szemben egy hosszúhajú, sovány, kopottas, megjelenésére 
nézve művészkarakterű férfiú könyökölt az asztalon és szemmelláthatólag 
gondolkozott. Erről az úrról, akit már mindenki úgy ismert, mint a rossz-
pénzt, senki sem tudta, hogy ki s merre van hazája, csupán Eliz, a szép 
pincérleány árulta el egyszer, hogy a megjelenésére nézve művészkarakterű 
férfiú, ildomos formákban bár, de minden este illetlen ajánlatokat tesz 
neki. A harmadik egy húsz-huszonkétéves legényke volt, aki a jelek után 
Schopenhaueren már túlesett és csak a vak nem látta, hogy míg iszik 
(nagyon), azalatt a kötél, a pisztoly, a víz, az ötödik emelet és a ciankáli 
között válogat. Akadt aztán egy-két polgári erkölcsű vendége is a kert-
nek, akik „az egészségi szempontok szigorú szem előtt tartása mellett" 
bizonyára télen is nyitott ablakok mellett alszanak s míg végképen nem. 
muszáj, nem mennek négyfal közé. De a látogatók zömét az egykor csaló-
dott szívű Kolbe úr furfangos számítása szerint bizony a bánat toborozta 
össze, ha más nem, a léleknek az az örök gyengesége, hogy a nyári vigal-
mak kihült helyén a temetők illatát szívja magába. 

A költő is minden este Kolbe úr vendége volt. Korán jött: és korán 
távozott. Mikor a nyugvó nap rőt világa már csak az árnyékba esett erdő 
magasba nyúló lombjain leste a bozótok mélyéből felásító éjszakát, 
a folyó partján feltűnt egy alak, aki széleskarimájú fekete kalapot és cso-
korra kötött babosnyakkendőt viselt. Úgy jött szomorúan, fáradtan és 
némán, mint az éjszaka lovagja, aki kergeti maga előtt a napot, hogy 
sötét legyen és csönd legyen. S aki még akkor sem mosolygott, amikor 
Eliz hozta a sert és a szép pincérlány hosszan, szeliden, de elég érthetően 
a szemébe nézett. Ilyenkor a megjelenésre nézve művészkarakterű férfiú 
ott, a sarokban, aki Eliz bemondása szerint illetlen ajánlatokkal szokta 
ostromolni, mélyen és hirtelen a pohár fenekére nézett, aztán valami keser-
nyés mosoly suhant át a vonásain, mint aki meggyőződött róla, hogy 
fenékig romlott az egész világ. Ám a költő mindebből nem látott semmit 
sem. Csak annyit érzett, hogy a szép pincérlány meleg szemsugarai alatt 
szégyenrózsák nyílnak az arcán, aztán — mikor már meggyőződött róla, 
hogy Eliz tisztes távolba ment — tenyerébe hajtotta a fejét, lezárta a 
szemhéjait és álmodott. 

Álmodott egy szobáról, ahol fehérek a falak, fehérek a bútorok, fehé-
rek az ablakon leomló függönyök, fehér az ágy és fehér a lakója, egy lány, 
vagy asszony, mindegy, akinek csak a vérpiros ajka ég. És a fehér hölgy 
orcája tökéletesen olyan, mint a szép pincérlány szelid és alázatos vonásai 
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és a ruhájában is benne van a frissen mosott vászonkötény tiszta illata. 
De messze volt a szoba, nagyon messze volt, olyan volt, mint a köd, amely-
ben hegyeket és városokat látunk, míg jön a szél: a köd felszakad és a 
sejtelmek felszakadt kárpitja mögül elénk ásít a kietlen őszi pusztaság. 

— Parancsol? — kérdezte Eliz. 
És a költő összerezzent, felnyitotta a szemeit. 
A fehér szoba eltűnt, a köd felszakadt és ott állott előtte a kis Eliz. 

Akinek az ajkánál pirosabb volt a két szegény, kidolgozott keze . . . 
Még szerencse, hogy az udvaron zengtek a kürtök, amelyek az erdő 

fázós estéjében langyos melódiákkal simogatták a hűvösködő gondolato-
kat, mert a költőt a zene hangjai elragadták és vitték messze, messze, egy 
májusi zengéssel tiszta és boldog ég alá, ahol a falu népe esküvőre készült. 
A templomban búgott az orgona, az ablakok festett üvegein vörösre izzott 
a napsütés, a szentek a falon jóságosan összemosolyogtak, a pap áldásra 
nyujtotta a kezeit és valaki azt mondta az oltár előtt: igen. Hangja a szép 
pincérlány hangja volt, de a kezei már finomak, mint Tizián álma. Hosszú, 
keskeny, finoman párnázott kis kezek, amelyek csak imádkozni tudnak, 
ha egy férfi bűnös, és simogatni, ha fáradt. . . 

Így történt ez ma este is. A zenekar — hat mindenre elszánt szeren-
csétlen flótás a pódiumon — egy jól megreccsentett finálé után elhallga-
tott, néhányan szokásból vagy udvariasságból összeverték a tenyereiket 
és a költő visszazökkent a ványadt leánderek alá, az őszbe. 

Magasan, a bükkök vergődő levelei között, feldidergett a szél, a drót-
huzalokon megtáncoltak a lámpák, a vendégek szorosabbra húzták a fel-
öltőjüket és a költő intett, hogy fizetni akar. 

Eliz jött. Megállt az asztal előtt, belenézett a költő szemébe és 
valami nagy és őszinte szomorúsággal azt mondta: 

— Holnap csukunk . . . 
A költőn végigsajgott a szó. Úgy érezte, hogy ez volt hozzá a nyár 

utolsó szava. Hogy most repültek át a tengeren a fecskék, hogy a völ-
gyekből most somfordált elő a köd, hogy most szövik valahol egy elha-
gyott tarlón az ökörnyálat a vén boszorkányok, hogy most fordul a bar-
langba a medve, s hogy most lesznek nyirkosak és vigasztalanok a fűtet-
len szobák. 

— Holnap csukunk . . . 
Pár perccel később már maga sem tudta, miképen esett át a fizetésen, 

csak arra emlékezett, hogy Eliznek, aki zokogását alig bírta visszafoj-
tani, fejedelmi borravalót adott. 

Aztán nekivágott az erdőnek és céltalan kóborlással törte az ágat, 
taposott az avaron. 

Háta mögött itt-ott még felcsillant az elhagyott utak gyér lámpa-
sora, amely alatt csak hébe-hóba imbolyogtak végig az éjszaka árnyai, 
néhány elkésett alak, akik egymásnak már messziről kitértek. Aztán mind 
sűrűbb és sűrűbb lett az erdőben a bozót, mind sötétebb és sötétebb az 
éjszaka, a lámpások fénye elhaló messzeségből intett nekik, míg minden 
hang, minden fény a fatörzsek és a cserjék rengetegébe fúlt és az alvó föld 
nyugalmát nem zavarta más, csak a lépései alatt csendesen beszélő avar. 

Olyan nagy és ijesztő volt a sötét, hogy sok helyen már csak tapo-
gatva haladt. Úgy érezte, hogy már a folyó partjára ért, ahol egy vigyá-
zatlan lépés a meredek parton és a fekete vízben halálát leli. 
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— Halál . . . — suhant át a gondolatain. 
Első pillanatban valami nagy és jóleső nyugalom pihent meg a lel-

kén, s a nyirkos levelek a fájdalom nélkül való elmúlás csendes gyönyörét 
illatozták az éjbe. Az elmúlásnak ez a mély és nehéz illata, amely a bozó-
tok alól lomha terjedéssel lengte be a fák alatt megszorult éjszakát, a 
ravatalos szobákra emlékeztette és azt a pityergős gondolatot sugalta 
neki, hogy ez az a nagy-nagy ravatal, ahol a megnemértett költők elpihen-
nek. Összekulcsolt kezekkel ráhevernek a vízre és viszi őket az ár, rin-
gatja, halkan, boldogabb égtájak felé és a két partról őszi erdők koszorú-
ját hullatja rájuk az éjszaka. 

— Milyen szép és milyen fájdalom nélkül való halál ! . . . — sóhajtott 
a költő. Aztán letérdelt a földre, helyet igazított magának a vastag 
avaron, párnát csinált a feje alá és ráhevert. 

Úgy pihent mozdulatlanul a csönd és a sötét mámorától ittasan, mint 
aki az élet országútjárói lelépett és a hűvös árokba dőlt. A többiek halad-
nak, törtetnek, izzadnak, tülekednek és ő mosolyog és pihen. Pihen, mert 
pihenni felségesen jó és bölcs dolog. Csak a balgáknak cél a csörtetés és 
csak a balga pihen azért, hogy annál erősebben csörtessen tovább. A böl-
cseknek, a kiváltságos keveseknek éppen a pihenés a cél és a csörtetés 
ennek csak egyik eszköze. A lárma a csönd felé, a fény az árny felé halad, 
mert a nyugalom az élet, a nyugalom minden. 

A költő pihent. Paránya akart lenni ő is az irdatlan éjszaka mozdu-
latlan dermedt, de boldog nyugalmának és talán hajnalig hever, ha a feje 
alatt nem mozdul meg a párna, amelyet avarból csinált. 

Az avar megmozdult s a költő valami igen nyugtalanító ós különös 
hintázást érzett a tarkója körül, amelyet az egérkaparáshoz hasonló 
nesz kísért. 

Mi az? Egér?. . . Ejh, képzelődés. Bizonyára megcsendült a fü le . . . 
De n i . . . mozog . . . Már a fejét is emelgeti... mászik . . . má-szik!. . . 

A költő felugrott. Mikor gyufát lobbantott, hogy a különös mozgás-
nak végére járjon: egy rettentő varangyot látott előkászolódni az avar 
alól. A szörnyű állat kétszer olyan nagy volt, mint egy emberi tenyér, rút, 
ripacsos, nyirkos és püffedt, a szemei vörösek és nagyok, a szájaszegélye 
sárga, mint a rosszfekély, a lábai pedig olyan görbék és ijesztőén körmö-
sek, hogy a költőnek hideglelősen összevaccant a foga, megrázkódott, 
aztán futásnak eredt. 

Ott állott meg valahol a folyó partján, ahol a világtalan éjszakába 
belederengett a víz fátyolszerűen lengő ködtakarója. A kezeit összevérezte, 
az arcát összeverte, lihegett, zihált. És iszonyodva gondolt azokra a sze-
rencsétlenekre, akiknek a vízbefult tetemét immár nem ringatja a folyó 
boldogabb égtájak felé és a két partról sem az őszi erdők koszorúját hul-
latja rájuk az éjszaka, mert a hullák égnekfordult arcát, ime, püffedt és 
undorító varangyok ülik tele. 

— Nyomorult halál! — didergett meg a költő. 
Aztán egy ismerős mesgyén megindult arrafelé, ahol tudott egy padot, 

hogy majd leül. 
A bozótos erdőben mintegy negyedórai lassú és óvatos ballagás után 

egy kicsiny tisztásra ért. Feje fölött megnyílt az ég s a sötétből kibonta-
koztak a nyírfák fehér törzsei, amelyek alatt úgy gubbasztott a pad, mint 
egy nagy, mozdulatlan kutya. 
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A költő odament. S nehogy a sötétben ismét meglepetés érje, félénken 

kinyujtotta a kezét és a pad ülődeszkáját végigtapogatta. Hátha ott is 
ólálkodik valami szörnyeteg?. 

Alig ért az ujjaival a padhoz — huhh! — felkiáltott. 
A padon valami batyu feküdt. Csak annyit érzett, hogy ruha van rajta 

és hogy a ruha valami ruganyos, sajátságos tapintású tárgyat takar. 
Meghökkent. Maga elé bámult, meregette a szemeit. Aztán erőt vett 

magán, közelebb hajolt. De sötét volt, nem látott semmit. Nézte a batyut 
innen, nézte a batyut onnan, fürkészte amonnan, míglen a batyu hirtelen 
megmozdult és rezes torokhangon rárivallt: 

— Rindvieh! Besetzt! . . . 
A költő hátraugrott. S amint ez már ilyenkor a honi berendezésű lel-

keknél szokás, halkan felkáromkodott. 
— Hah! Testvérem az Úrban! — kiáltott zamatos magyarsággal a 

ruganyos batyu. Majd feltápászkodott, mert feküdt, ledobta magáról 
a pelerint, mert azzal takaródzott és ölelésre tárt karokkal a költő nya-
kába borult. 

— Szaboticzky Lucián zeneköltő vagyok — suttogta forrón a költő 
arcába, aki először csak enyhe alkoholillatot érzett az ajkai körül, majd 
tehetetlenül tűrte, hogy valaki hatalmas csókkal tapassza be a száját. 

— Zsigárdy Miklós költő vagyok — hebegte a költő. 
— Ah tudtam, tudtam! — szónokolt az idegen. — Tudtam, testvér, 

hogy rokonlélekkel vert össze a balsorsok gondviselése. Tucatember mit 
keresne ilyen helyen éjfél idején?... Mondd — karolt a költőbe és húzta 
a pad felé — téged is kirúgott a háziasszonyod? 

A rövid egymásutánban kétszer halálra rémült költő tehetetlenül en-
gedelmeskedett, leült a padra. 

— Nem, kérlek — felelt —, engem nem rúgott ki a háziasszonyom. 
— Engem kirúgott a nyomorult — folytatta mélabúsan Szaboticzky 

Lucián. — Mindössze két hónapig nem fizettem neki és az a bestia az 
utcára tett. Az utcára, testvér! Ah — sóhajtott Lucián ós szemeit zseb-
kendővel takarta el — némelykor áldom a sorsot, hogy szegény atyám 
még idejében lezárta a szemeit és nem látja a fiát erdőben, őszi éjszaka 
kirúgva, padon. . . Egykor hat falunk volt, három ménesünk, öt gulyánk... 

Csönd lett. 
Szaboticzky Lucián hangtalanul sírdogált, a költő pedig ült, malmo-

zott hüvelykujjaival és nem tudta, hogy mit tegyen. 
— Van cigarettád? — kérdezte Lucián. 
— Parancsolj! 
— Ah és tele van a tárcád! Még mondja valaki, hogy nincs gond-

viselés. Gyufád is van testvér? 
Rágyujtottak. 
A gyujtó lángjánál a költő jól belenézett az idegen arcába és nem 

kis meglepetéssel állapította meg, hogy Szaboticzky Lucián azonos azzal 
a sovány, nagyhajú, sápadt és egész megjelenésére nézve művészkarakterű 
férfiúval, akiről Eliz egyszer azt mondta neki, hogy illetlen ajánlatokkal 
ostromolja a szemtelen. 

— Szerencsés ember vagy — szólalt meg Lucián. — Az Eliz majd 
Megbolondul utánad. Azt hiszem tudod?.. . 
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— Menj már — Szabódott a költő. De melegség ömlött el a szívén 

ós léikében felmerült a lány alakja. 
— Szerencsés ember vagy — ismételte Lucián. — Ilyen lehetett vala-

mikor Byron. Mert jóképű gyerek vagy. Azt hiszem tudod? 
— A külső másodrendű kérdés — legyintett a költő. 
— Az én pofámmal másképen beszélnél! — kacagott fanyaron Szabo-

ticzky Lucián. — Ezt a szamárságot is csak azok a hervatag szüzek talál-
ták ki, akiket húszesztendei ábrándozás és nyavalyatörés után megkér egy 
púpos adóhivatalnok. 

— Na-na-na! — bökte föl az ujját a költő. — És a lélek? A lélek? 
— A lélek zsákbamacska, testvér! Smarn. Igaz, hogy nekünk férfiak-

nak és kivált költőknek megvan az az istenadta hatodik érzékünk, hogy 
a lélek szépségét meglátjuk bármilyen csomagolás alatt, de a hölgyek... 
Ah, a hölgyek rendszerint az után a boríték után nyúlnak, testvér, amely-
ben egy jólszituált borbélysegéd vasalt nadrágban j á r . . . 

— Tisztelet a kivételnek — vágott közbe a költő. 
Szaboticzky Lucián felkapta a fejét. 
— Te! Csak nem vagy szerelmes abba a lányba? 
— Ugyan . . . Ugyan. . . 
— Ámbátor ha úgy lenne, sem találnék benne semmi kivetnivalót. 

Elsősorban tudd meg, testvér, hogy az a lány nem holmi közönséges per-
szóna, mert tulajdon édes unokahúga a Kolbe úrnak. De meg aztán, ha 
úgy lenne is. Nekünk szabad, testvér. Nekünk minden szabad. Hogy az 
ihletet egy pincérlány adja-e vagy egy hercegkisasszony, becsületemre 
mondom, tökéletesen egyre megy. Ott van Leopardi, akinek az örökszép 
rímeit egy mosogató cselédlány szólaltatta meg és ott van Tschajkovsky, 
akinek finom muzsikájában grófi és királyi kastélyok selyme suhog. Ah, 
némelykor én is, testvér... Tudod, némelykor megyek az utcán, vagy be-
nézek egy kapualj alá, ahol látok egy lányt seprővel, dézsával, szatyorral 
vagy gyerekkocsival, mindegy. Csak tiszta legyen az arca, törékeny a 
dereka, gömbölyűek a karjai és lássam a szemében, hogy nagyon szomorú: 
készen van a szonett. Vagy elvetődöm esténként a Johannis-Allera, test-
vér, a gazdagok fertályába, ahol a plebs és a lárma elől kertekbe húzódik 
ós zsalugáterek mögött lakik az előkelő világ, aztán látok egy ablakot, 
amelyben könyököl egy dáma. Csak annyit lássak belőle, testvér, hogy 
egyedül van, hogy valakit sirat, vagy valakit vár: készen van a Ständ-
chen.. . Testvér, ilyenkor a lelkem valamelyik magányos szobájában meg-
szólal a zongora és ha szívemre szorítanád a füledet, testvér, magad is 
hallanád, apropos, vacsoráztál máma?... 

— Ó már régen — rezzent fel a költő. 
Lucián felkacagott. 
— Na, mert ha most szorítanád a füledet a szívemre, testvér, legfel-

jebb azt hallanád, hogy a gyomrom irgalmatlanul korog . . . 
Elhallgattak. A folyó felől alattomos sűrűséggel dagadt a köd, s a 

két ember cigarettatüze olyan beteges sápadással izzott, mint a tejüveg 
mögött a mécses halódó kanóca. Egy-egy maghalt levél halk suhogásán 
és a távoli város egy-egy ugatásszerű automobiltülkölésén kívül az erdő 
éjszakai csöndjét nem zavarta más, csak Szaboticzky Lucián fel-felszakadó 
sóhajtásai. 

Hosszú és igen kényelmetlen hallgatás után azt mondja a költő: 
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— És te nem vacsoráztál? 
— Már egy hete — válaszolt alig hallhatóan Szaboticzky Lucián. 
Olyan volt a hangja, mint egy étlap, amelyen már minden elfogyott. 
— Ha megengeded — mondta a költő és nagyon vigyázott, nehogy 

megsértse Luciánt —, ha megengeded, testvér, én nagyon szívesen... 
Tovább már nem is tudta mondani. Szaboticzky Lucián megragadta 

és homlokon csókolta. 
— Magyar vagy! — lihegte. — Úr vagy! Költő vagy! Mi több: bará-

tom a s ír ig ! . . . 
Aztán lehiggadva belekarolt, nekivágtak a ködnek ós szép egyetértés-

ben megindultak a város felé. 
— A Lilienstrassen van egy diákkocsma, testvér — magyarázta 

Lucián —, a „Zum schwarzen Ross". Harmincöt rongyos fityingért olyan 
akkurátus borjúcsülköt adnak, hogy szükség esetén verekedni is lehet vele. 
Na és a ser, apám, a ser!. . . A ser ! . . . 

MÁSODIK FEJEZET, 
amelyben egy szép asszony bogozni kezdi az események szálait. 

Másnap délben a költő arra ébredt, hogy rettenetesen zúg a feje. 
A kínos és nyugtalan félálom lidércnyomású terhe alatt, amelyből órák 
hosszáig nem tudott magához térni, zongoraszót hallott, pohárcsöröm-
pölést, asztaldöngetést, táncot és hogy valaki torkaszakadtából énekel, 
illetve üvölt. Bármennyire is erőlködött, nem tudta megállapítani, hogy 
álmodik-e, ébren van-e vagy csak az idegei játszanak attól a förtelmes 
mennyiségű seritaltól, amely úgy égette a belsejét, mintha parazsat nyelt 
volna. Állandóan egy bozontos alak settenkedett körülötte, aki a féllite-
res korsókat egyetlen nyeléssel gurította magába és úgy ette a füstöt, 
mint a ventillátor a falon. Ha pedig ez a bozontos férfiú az ital és a füst 
mértéktelen gyönyörében időt tudott szakítani magának másirányú fog-
lalkozásra is, ez abban merült ki, hogy ijesztően nagy száját kitárta és 
bőgött. 

Mikor a költő egy végső és elkeseredett erőfeszítés után magához 
tért és körültekintett a szobában, első pillantása az ágyra esett, ahol a 
mélyen és egyenletesen szuszogó Szaboticzky Lucián angyali békességű 
arcán megpihent. 

Most már mindenre emlékezett. 
— Gazember! — dünnyögött magában. — Nem elég, hogy minden 

pénzemet eletted, meg elittad, még az ágyamból is kitúrsz!? Na megállj!... 
Felkelt a díványról, amelynek elcsámpított rugóin majd kitört a de-

reka és szigorú, már-már fenyegető magatartással megindult az ágy felé. 
A feleúton azonban megállt. 
— Szegény fiú — gondolta —, ki tudja mióta nem evett, nem ivo t t . . . 

És ki tudja, mióta nem aludt ágyban.. . 
Visszakullogott a díványra, s nehogy alkalmi lakótársát felébressze, 

lassan, óvatosan, lábujjhegyen felöltözött. 
Mikor már a babosnyakkendőjét is csokorra kötötte és megnézte ma-

gát a tükörben, hogy a csokor, a bársonykabát, a magas homlok és a hom-
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lok fölött hátrasimított hajbozót elég vadregényes-e, egy megelégedett 
sóhajtás után vette a kalapját, indult az ajtó fele. De alig tette kezét az 
ajtókilincsre, újból megállt. A mélyen és édesen horkoló Szaboticzky 
Luciánra esett a szeme, akinek pihegő mellén nem minden rémület nélkül 
fedezte fel a saját hálóingét. 

Leült és tanácstalanul a levegőbe nézett. Mit tegyen, mit tegyen? 
Itt hagyja? Ne hagyja? Ébressze föl? Rúgja ki? Vagy csukja be a szek-
rényeket és figyelmeztesse a kvártélyadóasszonyt, hogy idegen van a ház-
ban?. . . Nem tudta mitévő legyen. Közben, mint aki Szaboticzky Lucián 
arcvonásaiból akarja kibetűzni a felelet hieroglifáit, felkelt, megállt az 
ágy előtt és összefont karokkal analizis alá vette a különös koponyát. 

Hát bizony az különös volt és szépnek, vagy kellemesnek egyáltalán 
nem volt mondható. Mindazáltal volt benne valami bizalomgerjesztő, tit-
kos szomorúság, valami megindító panasz, aminőt az éhezésben és a korai 
bűnözésben megvénhedt gyerekeken láthatunk. 

— Ez nem lehet rossz ember — szólt magában a költő. És már-már 
indulni akart, amikor Szaboticzky Lucián megdörzsölte a szemét, hirte-
len felült. 

— Pálinkás jóreggelt kívánok! 
— Jóreggelt. 
— Hát te mit művelsz? — nézett a faliórára Lucián. — Megbolon-

dultál? Hajnal van! Még délután három óra sincs. . . 
— Éhes vagyok. Ebédelni megyek — mondta a költő. 
— Az már más — intett Lucián. Kiült az ágy szélére s kezdte húzo-

gatni a harisnyáit. — Oda én is megyek. 
A költő zavartan köszörülte a torkát. 
— I z é . . . — kezdte. — A dolog úgy áll, testvér, hogy legfeljebb csak 

én mehetek, mert szőröstül-bőröstül három márka az egész vagyonom. 
— Hm! — lengette a fejét Lucián. — Ez baj. Ez nagy baj. — Aztán 

számolni kezdett az újjain. — Ma van huszonötödike, az egy. Holnap 
huszonhatodika, az kettő . . . 

Itt elhallgatott. Két kibökött újja a levegőben maradt, nagy fejét 
nekilógatta a búnak. 

— Holnapután huszonhetedike, az három.. . — rebegte a költő. 
Az utcán valaki énekelt. A csintalan utcai dal bekacagta a dohos, 

megszorult diákszobát és a gondoktól felhőzött homályban olyan élesen 
csengett, mint a káröröm. 

Lucián az ablakhoz rohant, felrántotta a függönyt, lenézett az 
utcára, majd dühödten az üstökébe kapott és kegyetlenül megrázta. 

— Üsd agyon a gazembert!... Még énekel!.. . Ó testvér, ha öröm 
nem lenne a világon, talán a szomorúság se fá jna. . . Testvér! — folytatta 
lehiggadva és megfényesedtek a szemei. — Legalább egy márkát. . . Nézd, 
neked van hiteled... de én elsejéig... 

Hosszú és kínos csend következett. A költő nézte a padlót és úgy 
tett, mintha nem értette volna. Szaboticzky Lucián pedig rászorította 
homlokát az ablak üvegére és bámult a semmibe. Nézte a háztetőket, ahol 
galambok dideregtek az őszi napsütésen, a kéményeket, ahol a meleg szo-
bákból a jólét pipált, az ablakokat, amelyekben víg kisasszonyok és szi-
gorú anyák virágai illatozták az otthon álmait és a boltíves kapualjakat, 
amelyek ismerős kongással köszöntik a megtérő lakót. 
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— Szegény atyám — kezdte Lucián olyan érzelmes hangon, mint 

mikor fátyol suhog a szélben. — Midőn a revistyei kúriánk maradék rom-
jain érezte a halál közelgését... én akkor húszéves és a párizsi Conser-
vatoire egyik legkiválóbb növendéke voltam.. . hazahivatott. Kicsoszo-
gott velem az udvarra, rámutatott a völgyre, ahol a határban már nem 
a mi fehér ökreink jártak az ekével, de a zsidó gőzmasinája zakatolt és 
rámutatott a házra, amelynek már lehullott a vakolata, elkorhadtak az 
ablakai, beázott a födele és már nem volt a miénk. „Fiam — szólt atyám 
— nézz körül. Amit itt látsz, a föld és a ház, azt már mind, mind elvitte a 
nóta. A Szaboticzkyek szerették a nótát és urak voltak, hát jól fizettek érte. 
Lehet, hogy apáid bűne szólalt meg tebenned, amikor muzsikusnak men-
tél és én mindenesetre kívánom is, hogy legalább olyan sikerrel muzsikáld 
vissza ezt a nagy vagyont, amilyen sikerrel mi elmuzsikáltuk. De mert te 
is Szaboticzky vagy fiam és a mi családunkban még egy alma sem esett 
messze a fától, maradék kis vagyonkámat csak bizonyos megszorítások 
mellett örökölheted. Az a huszonnégyezer forint, amit az elsüllyedt hajó-
ról sikerült megmentenem, neked, fiam, ismerlek, egyelőre még egy görbe 
éjszakára sem lenne elég. Éppen ezért úgy végrendelkeztem, hogy ezt az 
összeget negyvenéves korodig havi százforintos részletekben utalják ki 
neked és még akkor se nyúlhass a többihez, ha térdenállva rimánkodsz is 
érte. Ne haragudj, fiam, hogy most, életemben, sajnos, először, és minden 
jel szerint utoljára, kíméletlen vagyok, de én az éhenhalástól akarlak 
megmenteni." 

— Ezt mondta boldogult atyám — folytatta Lucián s a hálóing ujjá-
val felszárította pergő könnyeit. — Okos és előrelátó ember volt szegény. 
Mert így legalább bizonyos vagyok felőle, hogy ha most nem is segítesz ki 
a zavaromból, testvér, de elsején már jóllakhatok... Igaz ugyan, hogy 
addig még öt nap ez a keserves v i lág . . . 

— Mennyit parancsolsz? — kérdezte halkan a költő és az ő hangja is 
lágy volt, mint a tejeskalács. 

Lucián a költő elé tartotta a markát. 
— Két bagatell márkát, testvér. . . 
És a költő benyúlt a zsebébe és a három márkából kettőt Szaboticzky 

Luciánnak adott. 
— Elsejéig.. . — suttogta forrón Lucián —, elsejéig . . . 
A költő intett, hogy jól van. Aztán kezet fogott vele, otthagyta és öt 

perc mulva, mikor egy vendéglő pörköltillatú kapualja előtt elhaladt; 
vigasztalanul állapította meg, hogy egy márkából legföljebb koporsó-
szeget lehet venni annyit, hogy elég legyen. Újból fölrémlett a lelkében 
a „Zum schwarzen Ross"-ban átdevernyált éjszaka, a mértéktelen italozás, 
az ordítás, a tánc, az asztaldöngetés, az egész részegségbe fúlt, bomolt 
dáridó, amelyet Szaboticzky Lucián esztelen költekezése miatt most neki 
kell megböjtölnie. És nem minden szemrehányás nélkül gondolt arra a 
végzetes órára, amely a sors bolond véletlenéből belekergette őt a vén kor-
hely karjai közé. 

— Szemtelenség! — dühöngött magában. — Van pofája három márká-
ból elfogadni kettőt! 

Majd haragja önmaga ellen fordult és érezte, hogy Szaboticzky Lucián 
arcátlanságánál sokkal nagyobb az ő félszegsége és ügyefogyottsága. Mint 
mindenki a gyengeségből és ügyetlenségből elkövetett ballépések után, most 
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ő is abba a hibába esett, hogy a tehetetlen düh viharzását a világfájdalom 
megeredt ólomesőjével igyekezett elcsitítani és olyan lett a lelke, mint 
a novemberi szemhatár. 

Egy csemegeüzlet kirakata előtt megállt és bámészkodott. És nem 
a korai narancsokat látta, nem a húsos, pompás banánokat, a sajtokat sem, 
amelyeknek már a csomagolásuk olyan, hogy nedves lesz az ajkunk és 
muszáj egy nagyot nyelni rá, a pástétomot sem, amely az otthoni kony-
hák vasárnapi illatával törölgette ki a lelke maradékos tányérjait és a 
kolbászt sem, amely a kapros babfőzelékről suttogott nagy és kívánatos 
ígéreteket neki, meg a sonkát sem, amelyből a pulton mennyei finomságú 
szeleteket vágtak. Ő csak azt látta, hogy a zsebe alján egy, írd és 
mondd, egy márka szepeg és hogy ő most nagyon, mérhetetlenül szegény. 

Aztán számolni kezdett. Harminc pfennigért vesz sonkát, húszért 
kenyeret, ha szegényen is, de megvan az ebéd. Marad még fél márkája, azon 
ihat is, ha akar. Aztán . . . aztán majd csak lesz valahogy. 

Úgy is lett. Megvette a sonkát, megvette a kenyeret, s csupán az oko-
zott fejtörést neki, hogy hol fogyassza el. Először a szobájára gondolt, 
de félt, hogy még otthon találja Luciánt, aki az ebédet vagy kicsalja, 
vagy egyszerűen elkobozza tőle. Aztán egy diákkocsmára esett a válasz-
tása, a „Bierbeisser"-eknek egy hírhedt csataterére, ahová az ennivalót 
mindenki magával viszi, de — mint a kocsmáros tréfás önérzettel mondo-
gatta — hazafelé már nem viszi magával. Ide se ment. A füst még égette 
a torkát, levegőre vágyott. És a megtört égből olyan bágyadt szerelem-
mel sütött a nap, az őszi verőfény olyan üzeneteket küldött a távoli erdők 
felől, hogy a költő egy mély és önfeledt lélekzetvétel után megindult abban 
az irányban, ahol Kolbe úr immár elhagyott kerti vendéglőjét a legköze-
lebb érte. 

Míg a város napfényes utcáján elhaladt, azzal a titkos reménnyel 
áltatta magát, hogy a jó időre való tekintettel talán mégsem csukta be 
a boltot Kolbe úr és viszontláthatja a szép Elizt. Úgy számított, hogy 
ebben az esetben hallgat egy kis muzsikát, legurít egy pohár sert, meg-
nézi, hogy a szép pincérleánynak milyen lágyak és szomorúak a vonásai, 
aztán megy haza. Ügyis itt van már az ideje, hogy a könyvekbe nézzen, 
elvégre nem azért iratkozott be a filozófiára, hogy hivatásszerűen lopja a 
napot. Igen, hazamegy, Luciánt kirúgja, magára zárja az ajtót és tanul. 

A költő csalódott. Alig lépett az erdőbe és jóformán még össze sem 
borultak fölötte a fák, amikor már messziről látta, hogy a kert üres és ki-
halt. Akaratlanul is meglassította lépéseit, mint aki fél a közelgő lát-
ványtól és halogatni akarja azt, amin át kell esnie. 

A kert ajtajában idomtalan lakat fityegett. Túl rajta, a csupasz 
kavicson, az asztalok és a székek kihült helyén alattomosan gyűlt az avar 
és halk neszeléssel surrant tova, ha a kuglipálya huzatos folyosójáról 
rálehelt az ősz. A pódiumon cinegék zsibogtak, a hervadó kertek éhező 
cigányai, a kifeszített huzalokon verebek búsongtak a mindennapi kenyér 
eltűnt morzsája után és mindezt olyan révetegen bámulta a söntés lezárt, 
fekete ablaka, mint a halott néz a világra, ha a szempilláit nem fogták le 
az utolsó sóhajtás után. 

Olyan lehangoló, olyan bántó volt ez a látvány, hogy a költő úgy 
érezte, a szíve táján meghűvösödik a vér és megfakulnak a gondolatai. 
Valami öreges és fáradt nyugalom ömlött el a testén, mint aki már meg-
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békélt a világ folyásával és bölcsen megnyugszik azokban a dolgokban, 
amelyeken változtatni nem lehet. Ősz van, punktum. Kolbe úr becsukott, 
Eliz elment, üres a kert, az ajtót lakat őrzi: megy máshova. 

Visszaemlékezett egy régebbi barangolására, amikor túl jutott az 
erdőn és az átmulatott májusi éjszaka után harmatozó rozsvetések között 
sétálta ki a mámorát. 

Vajjon mi lehet most ott? 
Nekilódult az útnak, ment. 
Talán egy óráig sem haladt, amikor a fák alján megnyílt az ég és a 

hervadozó levelek nehéz illatába belehasított a szabad határ csípős szele. 
Aztán kanyarodott az út és kint járt a földeken. 

Jobbról-balról gondosan megszántott földszalagok kígyóztak a völ-
gyek aljáig, vagy a dombok tetejéig, hogy ott eltűnve, továbbfolytassák 
a szorgalom, a rend és az akarat tájképben megörökített apoteozisát. A 
szemhatárt gyárkéményekkel tüzdelte be az ipar, amelynek vasparipáit 
mindenfelé bodrozó füstoszlopok szaladása mutatta és a magyar tájak 
romantikájából mindössze egy útszéli vendéglő húzta meg magát, az is 
olyan halkan és olyan szerényen, hogy csak a szomjas ember botlott bele. 

A költő belebotlott. 
Először a söntésbe nyitott, de mikor látta, hogy a „Zum roten Stiefel"-

hez címzett vendégfogadónak a széles folyosóján asztalok állnak, vissza-
fordult és az egyik mellé leült. Nemsokára jött a kocsmáros is, egy kivé-
telesen szűkszavú és hagyományosan goromba német, aki először nagy 
szakértelemmel végignézte, aztán hozta a sert. Ám a vendég idegen kiejtése 
és vadregényes külseje zavarba hozhatta a derék férfiút, mert rá-
mutatott a költőre, s egy komikus mozdulattal úgy tett, mint mikor vala-
mit elsanzsírozunk. 

— Schwartzkünstler? — kérdezte. 
A költő halálosan megsértődött. És nem is nyugodott addig, amíg 

foglalkozását, a költészet és az ihlet gyötrelmes gyönyörét a goromba 
kocsmárosnak meg nem magyarázta. Ami a kocsmárost túlságosan nem 
érdekelhette, mert egyideig csak hallgatta, hallgatta, aztán szemérmetlenül 
nagyot ásított, hátat fordított és bement. 

A költő indulatosan felhajtotta a sert, leöblítette vele a megalázás 
feltörő keserűségét és megesküdött, hogy ennél a faragatlan gazfickónál 
többet nem iszik. Aztán kiteregette a sonkát az asztalra, falatozott 
és a halkan elboruló szemhatáron leste a korán szárnyrakelt éjszakát. 

Az országút, amelyre az iromba oszlopokon pihenő ambitus rányílt, 
olyan néptelen volt, hogy ha hébe-hóba nem kerékpározik el erre vagy 
arra egy-egy boldogtalan köszörűs, azt hihette volna az ember, hogy 
valami elátkozott vidékre vezet és hogy csak az őszi szelek kocsikáznak 
rajta. A megkopaszodott cseresznyefák alatt szabadon bitangolt a szél 
s a lehengerelt úttest sivár, hideg, köhögtetős porát ködszerű foszlányok-
ban söpörte az árok fenekére, ahol a megvénhedt bogáncsok lisztes bolyhai-
ban megakadt. De a szél folytonos mozgásán, a messze szemhatáron pipázó 
gyárkéményeken és a titkos távolban szaladgáló vonatok füstjén kívül 
nem volt az életnek sehol semmi nyoma. 

A költő éppen azon gondolkozott, hogy ilyen lehet az életunalom, 
amely elől a koldus fölmenekül a fára és ott felköti magát, amikor az őszi 
csendet vidám patkócsattogás és egy hintó doromboló búgása verte föl. 
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Kihajolt a korláton, figyelt. Rövid vártatva egy előkelő fogat tűnt 
fel az úton, elől két játékos, hajbókoló almásderes, mögöttük fehér kesztyű-
ben egy öreg kocsis és hátul, a nyitott hintó mély párnáin, egy nő. A költő 
nem tudta megállapítani, hogy lány-e, asszony-e, csak annyit látott, hogy 
fiatal, fekete a szeme, fekete a haja és hogy veszekedetten csinos. Tollas 
kalapját cibálta a szél, arca a csípős őszi levegőbe belepirult, s mikor a 
hintó az ambitus alatt elkarikázott, a költő még azt is észrevette, hogy 
fehér a foga és nedvesek az ajkai. 

Amint könyökölt a korláton és önfeledten bámult, hirtelen vissza-
kapta a fejét s a helyére sietett. A hintó veszekedetten csinos utasa 
ugyanis valami utánozhatatlan és le nem írható gráciával, amely a férfia-
kat még a halálos ágyon is eljár kisérteni, csendesen hátradőlt, belenézett 
a költő arcába és suttyomban elmosolyogta magát. 

— Schwartzkünstler!... — visszhangzott a költőben a kocsmáros 
szava. 

Hirtelen a hajához kapott, hogy kócos-e, innen a nyakkendőjéhez 
nyúlt, hogy rojtos-e, majd értetlenül és nem kis megdöbbenéssel hallotta, 
hogy a lovak lassítanak, a hintó megáll. 

Az oszlopok között kikémlelt az útra. 
A hölgy a hintó lépcsőjén állott és beszélgetett a kocsissal. A kocsis 

megemelte a kalapját, a nő lelépett az útra, s miközben a fogat nekilódult 
és a város irányában elporolt, a hölgy is megindult és jött egyenesen a 
vendégfogadóba. 

A költőt erős nyugtalanság fogta el. 
— Csak nem jön ide? 
Legnagyobb megütközésére a cipellők máris felkopogtak a lépcsőn, 

aztán a folyosó végén megjelent a nő karcsú alakja, aki körülnézett s a 
szomszéd asztalhoz leült. Igaz, hogy máshová nem is ülhetett, mert 
a folyosónak mindössze ez a két asztal volt az egész berendezése. 

A kocsmáros kibujt az odujából és lefojtott filozofálással dünnyögött. 
Ha nem tudta az imént, hogy ki lehet a költő, most éppenséggel csütör-
tököt mondott benne minden emberismeret. 

— Parancsol? — kérdezte és fürkészte a nőt. 
— Mit kaphatok? 
— Enni vagy inni? 
— Mondjuk enni. 
— Kléberwurst, Jägerwurst, Safalade — böködte az ujjait a vendég-

lős, majd áttért más ételneműekre, úgymint: — Ementhaler, Eidamer, 
Kwargl . . . 

A hölgy felkacagott. Olyan volt a hangja, mint a fuvolaszó. 
— Kávéja nincs? 
— Itt nem beteg senki — fakadt ki a kocsmáros. 
— Hát akkor hozzon konyakot — szólt a hölgy. — Hűvös van, 

fázom. 
— Na akkor jó lesz egy kis rajnai égetett — vélekedett a kocsmáros. 

És be sem várva a feleletet, hozta a pálinkát. 
Amint visszacsoszogott a söntésbe, hamiskásan a költőre hunyorga-

tott, hogy „ő már mindennel tisztában van". S nyegle legénykedéssel be-
görbítve a jobb kezét, olyan pípesen libegett az ajtó felé, mint mikor 
valaki egy dámát vezet a karján. 
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— A féleszű! — bosszankodott magában a költő. Ilyen nőt meg-

gyanusítani . . . 
A kocsimáros eltűnt, ők egyedül maradtak. 
Míg az idegen hölgy a szomszéd asztalnál csókszerű szürcsölgetéssel 

fogyasztotta a rajnai italt, a költő percről-percre kényelmetlenebbül 
feszengett a rozoga széken, amely minden mozdulatánál egyet nyafogott. 
Átkozott egy bútordarab. Úgy találta, hogy ő most roppant esetlen. Nem 
tudta hová tenni a kezét, terhére voltak a lábai, érezte, hogy a dereka 
merev, a fejtartása természetellenes, s ő maga egészben véve egy faragat-
lan figura, akin az előkelő hölgy most bizonyára nagyokat mulat. S bár-
mennyire iparkodott fesztelennek lenni, ez hovatovább szánalmasabban 
sikerült. Végül is már odáig jutott, hogy az égő cigarettát fordítva vette 
a szájába, amitől akarva-nemakarva egy nagyot és népieset kellett köpnie. 

— Phtyü! . . . 
Megrémült: leszakad az ég. Vagy legalább is egy lesujtó pillantás 

fogja honorálni a neveletlenséget, amelyről voltaképen nem is tehet. Át-
kozott cigaretta... De legnagyobb megelégedésére a hölgy olyan szenv-
telen arccal, olyan hűvös, vagy talán inkább fölényes közömbösséggel 
szopogatta a rajnai nedűt, mintha nem is vett volna róla tudomást, hogy 
a szomszéd asztalnál valaki él. 

Kissé megnyugodott. És a szeme leselkedő sarkával most már jól és 
közelről nézte meg azt az arcot, amelynél szebbet — legalább úgy érezte 
— sem képein, sem álmában, sem az életben nem látott soha. 

A hollófekete hajfürtök dús koronája egy bársonyos tapintású, fehér 
arcot font körül, amely olyan tiszta volt és szelíd, mint a szűz hómező. 
Az ajkak szegélyét, az ívelt nyakat és a kövérkés fülcimpákat csodálatos 
finomságú pelyhedzés hamvazta be, hasonló az érett őszibarackhoz, amely-
nek már a köntöse is arról beszél, hogy édes és zamatos a belseje. Na és 
a szeme. A szeme!. . . Mint a tűzben égő karbunkulus . . . 

De szép nő, de szép nő. Ijesztően szép nő. És ni, már asszony: karika-
gyűrűt visel az ujján. 

Hm. Kár . . . 
A költő, aki önfeledt gyönyörében úgy rátapadt szemeivel a szép-

asszony arcára, mint édesanyja keblére az éhes gyerek, most hirtelen fel-
kapta a fejét, elfordult. Az idegen hölgy felsóhajtott, ráemelte a tekin-
tetét és valami fájdalmas csodálkozással, de mélyen és kitartóan a sze-
meibe nézett. 

— Terhére vagyok — gondolta a költő. És nagyon szégyelte magát. 
Megint merev lett és feszengett a széken. Majd elhatározta, hogy ki-

fizeti a serét, aztán elrohan. S jóllehet, már tízszer is nekiemberelte ma-
gát, hogy bekiált a kocsmárosnak, vagy fölkel és a söntésbe megy, az 
idegei minden kísérletnél felmondták a szolgálatot. Az volt az érzése, 
hogy a kiáltás vagy valami idétlen rikácsolásba csuklik ki a torkán, vagy 
olyan féloldalas esetlenséggel fog végiglejteni a folyosón, mint egy kölyök-
kutya. 

Tehát maradt. Holott szeretett volna már a hetedik határban járni. 
Szeretett volna lepihenni valahol az országút árkába, valahol elrejtőzni 
az erdő bozótja közé, vagy a szobájában ráborulni az ágyra, hogy egye-
dül legyen. Hogy lezárhassa a szemeit és visszaálmodhassa azt az élő 
csudát, amely most olyan közel van hozzá, hogy káprázik tőle és égeti. 
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Hiszen a napot is fekete üvegen át nézzük, ha jól akarjuk látni . . . És egy 
elsuhanó pillanatban újból felmerült lelkében a hófehér szoba, amelyben 
a szőke Eliz helyét a fekete asszony foglalta el, és újból látta a májusi 
templomot... 

Csakugyan karikagyűrűt visel ez a szép hölgy? 
Azt. Hm . . . Be k á r . . . 
A költő fizetni akart. Már a szép hölgy is fészkelődött a helyén, do-

bolt az ujjaival az asztalon. Néha nyugtalanul felkelt, kihajolt az útra 
és a város felé nézett. Később pedig olyan gyanús mozdulatokat tett, mint 
akinek valami közeledő szándéka van, de nem tudja, hogyan kell meg-
kezdeni. 

A helyzet tűrhetetlenné vált. 
— Ha megszólít, szörnyethalok — gondolta a költő ós végső erőfeszí-

téssel bekiáltott a söntésbe: 
— Fi-ze-tek!... 
Aztán benyúlt a zsebébe, hogy a félmárkás pénzdarabot — amely 

égen és földön egyetlen vagyona volt — az asztalra tegye. Keresett, kuta-
tott, összes zsebeit kiforgatta, tárcájából kiszakította a bélést, inge alá 
nyúlt, a harisnyájában halászott.. . a félmárkás nem volt sehol . . . A fél-
márkás elveszett... 

Térdei összeverődtek, arcából leszaladt a vér, homlokát kiülte a halá-
los veríték és a kocsmáros már csoszogott a lépcsőn... 

— Botrány lesz . . . botrány lesz . . . — vonyított a költő lelkében 
a félelem kutyája. 

Közben a vendéglős megállt az asztal előtt és várt. Rettenetes pilla-
natok voltak. 

— Nna? — szólt némi szünet után a kocsmáros. 
A költő nem felelt. Ujjai remegtek, arca betegesen rángott. 
— Nuuu? — mondta egy árnyalattal hangosabban a német. 
Az elképpesztő és lehetetlen helyzet a költőt vakmerővé tette és azzal 

a nagy és komoly szándékkal, hogy a kocsmárosnak mindent töredelmesen 
bevall, felállt. 

Ebben a pillanatban érezte, hogy az ölén valami gyengén végiggurul, 
valami pottyan. . . s az asztal alatt diadalmasan felcsengett a pénz. 

A félmárkást felkapta, az asztalra dobta és menekült a kijárat felé. 
Itt azonban olyan dolog történt, mint mikor az elvonult zivatar farkából 
lecsap az istennyila. 

A szép asszony felpattant a helyéről s elállta az útját. 
— Uram, ne vegye zokon, d e . . . 
A fiatalember előtt csendes szédüléssel megindult és forgott a világ. 
— Uram, ne vegye zokon, d e . . . — ismételte a szép hölgy s a voná-

sain kiütközött, hogy valami rendkívüli izgalom tombol a lelkében — ne 
vegye zokon, de oly nagy zavarban vagyok . . . kérem . . . ne hagyjon e l . . . 

A költő a mellére bökött: 
— E-engem mé-méltóztatik go-gondolni?... 
És az az őrjítő sejtelem villant át az agyán, hogy talán a szép hölgy-

nek is elveszett a pénze, vagy otthon hagyta a bugyellárisát és most 
tőle kér. 

Rettenetesen megijedt. 
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— Szörnyű helyzetben vagyok — folytatta a szép hölgy. — A kocsi-

somat egy barátnőmért a városba küldtem, hogy azonnal jöjjön vissza 
vele, de úgy látszik, vagy szerencsétlenül járt a szegény, vagy leitta ma-
gát a csirkefogó, mert nemsokára leszáll az éjszaka s én az erdőn keresz-
tül . . . egyedül . . . gyalog . . . 

— Na ja! — csapta össze kezeit a kocsmáros és a költőre egy jelen-
tős pillantással félreállt. 

A szép hölgy itt zokogásba tört. És a költő úgy érezte, hogy a köny-
nyek a szívére hullanak. 

— Látom, ön úriember — rebegte a szép hölgy —, ha nem csalódom, 
diák és ha nem veszi zokon, megkérem... legalább az erdőn keresztül.. . 
a város széléig . . . kísérjen e l . . . 

— Kérem. . . kérem.. . — hajbókolt a költő. S úgy járt a dereka, 
mint egy meglazult bicsak. 

— Ön talán el is ítél engem — pityergett a hölgy —, de ez a kény-
szerhelyzet . . . a félelem.. . az erdő . . . az é jszaka. . . 

— No de kár egy pillanatra is — motyogta a költő. 
. . . És pár perc múlva a sötét országúton két egymáshoz simult ár-

nyék ballagott a feketén ásító erdő felé. A harmadik árnyék a söntés üveg-
ajtajának bevilágított ablakára esett, amint csapkodta a kezeit, hogy: 

— Nahát. Ilyen raffinériát?! . . . 

(Folytatása következik.) 
Szilárd János. 
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