
A C S O D A . 

Nem bánta meg, hogy így határozott Margit? — kérdezte a férfi és 
gyengéd fürkészéssel tekintett le társa arcába. — A vonat zúgva 
zakatolt velük végig a sziklás tájakon és az, akihez a kérdés 

intézve volt, hevesen megrázta a fejét, úgyhogy könnyű, sötét fürtjei 
lebegve vették körül arcát és sietve válaszolt. 

— Boldog vagyok István, hogy haza mehetek magához és nem kell 
idegen szemek kutatásában, durva tömegek zsivajában megfüröszteni az 

érzéseimet. A sátorosi völgy csendje után vágyom és maga után, István . . . 
— tette hozzá suttogva és a pillái fátyolosan takarták le kitágult szem-
golyóit. Az ura meleg reszketést érzett a tagjaiban és ujjongó hálával 
kapta el az asszony kezét. Egy pillanatra feltörő mámorral szorította rá 
az ajkát, de azután valami finom szomorúság előérzete lopakodott a hang-
jába . . . — Csak nehogy nagyon is egyhangúnak találjon bennünket, a völ-
gyet, meg a gazdáját. . . — és nem csókolta többé, csak simogatta ajká-
val ezt a tenyerén nyugvó, finom fehér kezet. 

Az alig pár órás asszonyka csodálkozó, kérdő, bizakodó pillantással 
tekintett fel hozzá. Hogyan, hát ez is lehetséges lenne? Hogy ő megúnja 
azt az embert, akinek meleg, férfias lénye felé ösztöneinek teljes erejéből 
vágyódott ós a sátorosi tündérvölgyet, melyet még csak a hallomások 
után színezgetett a képzelete, de ahol együtt fog élni vele, ahol együtt 
fognak élni ők ketten, elzárva mindentől és mindenkitől. Hát meg lehet 
ezt únni? A napot, a fényt, a meleget és a világosságot, amely mind az 
ura szeméből sugárzik feléje. Ó, nem! És bátor bizakodással, erős hittel 
szorította meg az ura kezét: — Én szeretem magát, István! 

Kint állottak egymás mellett a gyorsvonat folyosóján ós a közeledő 
alkonyat előreküldött árnyékait! nézték. A férfi magas volt ós szikár, szőke, 
jóságos Krisztus-feje mellett mint maga a teljes élet, úgy virágzott ki a 
felesége nyíló szépségű alakja. Sötét fejét elmerülve hajtotta hátra és 
finoman hajlott orra tökéletes szépségben rajzolódott elő. Meleg nézésű 
ártatlan gyermekszemét, a rövidlátók szokása szerint, erősen hunyorgatta 

és az ura nem tudott betelni a nézésével. — Milyen becsületes, milyen őszinte 
a pillantása — és lassankint az ő szívót is átmelegítette az asszony biza-
kodó hite. — Ketten vagyunk, szeretjük egymást és Margit lágy viasz lesz 
a kezemben. Miért ne lennénk hát boldogok? — És elaltatva kétségeit — 
a negyven éves férfi örök tépelődését —, azzal az erős elhatározással, 
hogy végre átengedi magát az élet e gyönyörű csodájának . . . és félre téve 
munkát, gondot, robotot, hozzá fiatalodik a felesége gyönyörű ifjúságá-
hoz. Mindenről megfeledkezett ezekben a pillanatokban; ami volt ós ami 
lesz; a jó ós a rossz, ambició, gyűlölség, szeretet, nagyravágyás, minden 
pihent, csak egy volt, ami ólt: boldogítani ós boldognak lenni. Odavonta 
az asszony fejét a szíve fölé, hogy az érezhette annak erős dobogását és 
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így álltak ott egymáshoz simulva, néma csendben, felolvadva az egymás 
iránti meleg vágyakozásban. Odakint pedig gyorsan sötétedett és a vonat 
lihegő sietséggel kapaszkodott velük mind magasabbra. Ijesztő formájú 
kőgigászok bontakoztak ki és tűntek el ismét az alkonyat szürkeségébe, 
sötéten tátongó alagútszájak, meredek lejtők és szörnyű szakadékok 
között vitt el az út és az asszony, mint madárfiók a puha fészek ölén, úgy 
bújt meg az ura karjai között. Onnan nézett ki az elrohanó tájék sötét 
szépségeire és valami csendes gyönyörűséget érzett, mint aki tudja, hogy 
végre otthon van. Mire egészen beesteledett, megérkeztek útjuk végcéljá-
hoz és midőn elhagyták a kis felvidéki állomás piszkos, rosszul világított 
épületét, Margit ismét örült annak, hogy haza kívánkozott és a nászuta-
zók kínos kálváriája, a szállodai szobák fojtott levegője helyett a sátorosi 
völgy friss szépségei várnak reájuk. 

— Ugye okos voltam, István, hogy nem hallgattam magára és Bécs 
helyett Sátorosba jöttünk — kérdezte az asszonyka, mikor a kocsiba száll-
tak és az ura boldogan nevetett. 

— Csak nem képzeli, hogy én szívesen mentem volna Bécsbe magával? 
Hisz örömest elzárnám az egész világtól, hogy annál inkább az enyém 
lehessen. Nem, Margit, én az utazást csak maga miatt ajánlottam, de vég-
telen hálás vagyok, hogy nem fogadta el. Majd minden erőmből rajta 
leszek, hogy ne bánja meg a cserét, mert ha csendes is a sátorosi völgy, 
tud azért sok szépet nyujtani . . . — Az asszony pedig ismét csodálkozott: 
miért gondol István mindig erre? Hát nem természetes-e az, hogy jobb 
lesz nekik egyedül, mintegy bezárva egy elhagyatott völgy friss örömei 
közé, mintha üres és felületes szórakozásokban fecsérelnék el idejüket? 
És leánysága megúnt, százszor látott élvei jutottak az eszébe: zajos 
bálok, hosszú koncertek, nehéz és fárasztó fogadások, sok tánc és sok-sok 
üresség mindenütt. — Milyen más ez, — sóhajtott fel boldogan és mélyen a 
tüdejére szívta az ózondús erdei levegőt. A kocsi gyorsan haladt velük 
a sötét estében és midőn egyszerre úgy látszott, hogy nincs tovább az út, 
gyorsan kanyarodott egyet és megállott az új otthon kapujánál. Meredek, 
amfiteátrumszerű óriás bazaltfal állott őrt a csendes völgy felett, amely-
nek mélyén mint meghúzódó János-bogárka, csillogott, villogott kivilá-
gított ablakaival a repkénnyel befuttatott vén ház, amelynek küszöbén 
felemelt két karral, mint szívéhez szorított kincset, úgy vitte át ifjú fele-
ségét Bertóthy István, fiatal nászuk első mámoros estéjén. 

* 

. . . Az asszony lassan nyitotta fel fátyolos tekintetét és sötét szem-
pillái mint bolyhos rojtok seperték végig az arca vérnélküli fehér havát. 
Közelebb csúszott a férfihoz, lassú kígyózó mozgással és egy hirtelen moz-
dulattal vadul széttárta a karjait. — Szeretnék meghalni, meg kellene most 
halnunk, István. . . — dadogta, a beteljesülés isteni szépségében és míg a 
halálról beszélt, a hangjában ott újjongott a diadalmas, fiatal élet csodás 
muzsikája... 

* 

— Maga még mitsem látott az új otthonából — szólt Bertóthy Ist-
ván és kézenfogva vezetni kezdte a feleségét. — Az első este benyomásai 
a meglapuló kis házról és az őrtálló bazaltóriásról — csak most kezdtek 
Margitnál kiszélesedni, midőn a napsütéses reggelen kézenfogva elindult 
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az urával a hegyre felvezető keskeny ösvényen. A nap szikrázva sütött és 
elkápráztatta a szemét, szinte fájdalmat okozva, amint visszaverődött 
a meghasított nagy kőoszlopokról. 

A hegy olyan volt, mint egy óriási palatábla, amelynek szürke falá-
ból pajkos gyermekkéz itt-ott darabokat hasított ki. Egyes erkélyszerű 
helyeken apró hangyák mozgolódtak, ütemes és kínos pontossággal vere-
getve apró pálcikáikat a kő szíve felé. Emberek voltak s e parányoknak, 
kik úgy eltörpültek a hegyóriás mellett, sikerült kínos munkájuk árán 
követ, pénzt, életet tépni ki a bazalt hideg kőkeménységéből. István 
kézenfogva feljebb és feljebb vonta a felesegét és az asszony táguló szív-
vel, alázatos odaadással követte. Ez az ő ura munkája itt, minden, amit 
a két szeme lát köröskörül, ennek az embernek a dacos kemény akaratából 
fakadt. A kővel vette fel a harcot, a legkeményebb ellenséggel és életet 
teremtett itt, a sziklák vad, kietlen világában. Ha visszanézett, lentről 
a völgyből munkásházak tekintettek felé, apró, fehérhátú, megelégedett 
kis tanyák, mintegy hálás mosolygással. A szembejövő munkások meg-
süvegelték a gazdát és bámészan pillantottak a mellette álló, nyúlánk ifjú 
asszonyra: — Az új menyecske! Olyan szép, mint a szentkúti csodatevő 
szűz . . . — és keresték a glóriát fényes fekete feje körül. Ha ott nem is 
ragyogott, de a szeméből szinte sugarasan tört elő a boldogság visszfénye 
és jólesett neki isteníteni az urát, hogy azután leborulva eláraszthassa 
őt hálájával, amiért az érzéseit ilyenné tudta tenni. Feljebb és feljebb 
haladtak és a férfi büszke örömmel vezette asszonyát a tiszta tavaszi 
napsütésben. Keveset beszéltek, csak egymás kezét fogták, amíg fel nem 
értek a hegy csúcsára. Itt megpihenitek és István egy szép mozdulattal 
körülmutatott. — Ime az én országom, Margit, legyen a magáé is. — Az 
asszony, mint királyi ajándékért, úgy mondott köszönetet és félig síró, 
félig kacagó újjongással szorította meg az ura keskeny, izmos kezét. 
— István. . . István, olyan boldog vagyok, hogy a maga társa lehetek . . . 
Társa a szerelemben, az életben és a munkában... Ugye megengedi 
nekem, ugye megengedi? Tanítani fogom á munkásgyerekeket, az asszo-
nyoknak felolvasást tartok ós együtt dolgozunk, István, együtt pihenünk 
és együtt leszünk ilyen istenien boldogok örökké.. . — Odalent robban-
tottak és a lezuhanó kövek őrült robaja elnyelte az asszony hangját. 
Részint az ijedtségtől, részint túláradó érzéseitől kényszerítve, odavetette 
magát az ura keblére és szorosan hozzásimult, mint a repkény az őt éltető 
fához. És míg a férfi magához vonva, reásimította tenyerét a puha fekete 
hajára, a szemében ismét egy gyötrő kérdés égett: örökké.. . ez nagy 
szó! — vajjon meddig fog tartani ez az „örökké" és mint az emberi lét 
nagy problémáinak kérdőjele, úgy állt ott a hegycsúcs hideg, tiszta magas-
latán összeölelkezve a férfi és az asszony. 

Amikor kart karbaöltve lefelé haladtak, az egyik szakadék mélyén 
valami kis színes folt világított feléjük. Az asszony megerőltette a sze-
mét és kezével árnyékot tartott, úgy nézte, hogy mi lehet az. Olyan volt, 
mint egy nagy tarka virág, de lassan odébb és odébb csúszott a földön és 
István mosolyogva, de türelmetlenül rázta meg a fejét. — Már megint — 
mondotta félig bosszúsan és az asszony érdeklődve felfigyelt... — Mi az, 
István, mit jelent ott az a színes rongy? — A férje felkacagott, de azután 
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csodálkozva megkérdezte: — Színes rongy? Hát maga nem látja, hogy az 
egy kis lány?. . . — Most Margit is nevetni kezdett, de azután elkomo-
lyodva rázta meg a fejét: — Nem, István, én nem látok olyan messzire. — 
Hogyan, ennyire rosszak a szemei? De édes kis leányom, hiszen akkor 
jobban kellene vigyáznia reá! — Hiszen vigyázok, erősködött az asszony 
és tréfás hunyorgatással pillantott a napba. 

— Ne, ne gyerekeskedjen Margit — mondta a férfi és maga felé fordí-
totta az ellenkező fejet. — Maga egészen elszomorított engemet, hisz ha 
azt sem látja, ami közel van, hogyan gyönyörködhet akkor a természet 
körülöttünk elterülő pazar szépségében? Szegény kicsikém, ez igazán 
szomorú és segíteni kellene rajta. — Talán tegyek pápaszemet az orromra 
— kacagott az asszonyka és finom vágású, kicsit gőgös orrát magasra 
emelte. — Miért ne, ha ez segítene — válaszolt az ura, de Margit könnye-
dén intett a kezével. — Azt már nem. Hogy többé ne tudjon megcsókolni... 
— Istvánnak olyan furcsán elszorult a szíve ezen az asszonyi hiúságon, 
amelyre váratlanul bukkant, meg hogy a felesége csak ennyire bízik a 
szerelmében, de nem szólt semmit, mert nem akarta az első reggel szép-
ségeit rontani. Ismét a kis leány felé tekintett hát, aki a szakadék gyepes 
szélén csúszkált, közel a kőbányához. — A kis Betega Mari, a „kis Mari", 
amint itten hívják — magyarázta a feleségének — egy olasz munkás 
leánya, és nem lehet eltiltani a bánya területéről. Pedig egyszer már 
nagyon megjárta; az egyik kutya, amint kővel telve gördült lefelé, elvágta 
a jobb lábát és azóta a kis Mari féllábon vonszolja vézna kis testét. De 
a bányából azért most sem lehet kizavarni, hiába vigyáznak reá otthon, 
hiába veri meg az apja, amint szerét teheti, itt csavarog megint, míg egy-
szer el nem viszi egy robbantás... — Az asszony szívét valami ijedt 
szomorúság szorította össze. A napfényes magaslatról, amelyen testileg 
és lelkileg állott e pillanatban, lenézett a völgyszakadékba — az élet 
mélységébe. 

A zöld füvön táncoló verőfényre és a kis olasz munkásleányra, kinek 
beteges testét, a tarka köntösben, színes rongynak nézte még az imént. 
Közelebb húzódott az urához, mintha oltalmat keresne és finom szépsé-
gekkel kényeztetett lelkét megérintette a nyomorultak sötét országának 
lehelete. Összeborzongott a meleg napfényben és könnyes szemmel kér-
dezte Istvánt: — Miért él az ilyen szerencsétfen? — Hogy miért él? — 
ismételte a kérdést csodálkozva a férfi. — Kérdezze meg a kis Marit és 
majd meglátja, hogy mennyire kedves neki az élet. Ne gondolja, Margit, 
hogy csak a szép és tökéletes testben lakik boldogság, sőt én azt tapasz-
taltam, hogy ezek, kiket maga szerencsétleneknek nevez, sokkal több élve-
zetet találnak apró örömeikben és kötelességeikben, mint a sors kényez-
tetett kegyencei. — Lehet, hogy igaza van, de én ezt sohasem fogom meg-
érteni — válaszolt Margit és finom alakja megfeszült viruló fiatalságától. 
— Én a régi görögökkel tartok és Tajgetosz hegyét megváltásnak tartom 
a nyomorultak számára. — Ez kicsit kegyetlen elv, de maga fiatal, szép 
ós egészséges, kis leányom — simogatta meg Margit tüzelő arcát, a férfi 
— ós csak úgy enyhítheti elvének keménységét, ha jót tesz ezekkel az 
elhagyottakkal. Ide hívjam a kis Marit? — Igen! — felelte az asszony és 
legyőzve bizonyos szánó idegenkedését, nézte, mint kel föl a kis leány az 
ura hívó szavára és mint közeledik feléjük. A színes alaktalan foltból 
lassankint bicegő leányka lett, ki félszeg ügyetlenséggel húzogatta kis 
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köténykéjét, szeme sarkából az urat kémlelve, vajjon nem akarja-e meg-
verni? Úgy látszott nagy hajlandóságot érez elfutni, de mivel sánta kis 
lába erre úgy sem lett volna képes, pár lépésnyire tőlük mégis csak meg-
állott. 

— Kis Mari, mit kerestél megint a bányában? — szólt István szigo-
rúan és a gyermek megrettent. Amint sovány kis teste összerándult, 
oly nyomorultnak nézett ki, hogy Margit mitsem törődve maszatos kis 
köntösével, magához vonta őt. Mintegy védőleg fogta át karjaival és 
szemrehányóan nézett az urára. A kis leány pedig tágra nyílt, elmeirevült 
szemmel bámulta az asszonyt. Ilyet ő még sohasem látott! Egy angyali 
szépségű, finom, tiszta hölgy, aki fehér kezével magához öleli az ő gyak-
ran ütlegelt, sovány kis testét és megvédi, mikor bántani akarják! Kis 
Mari azt hitte, hogy álmodik és nyolc éves kis gyereklelkében valami 
csodálatos folyamat indult meg. Ő, aki nem sírt, mikor a doktor bekötözte 
fájós lábát, és nem, ha az apja durva volt hozzá, csak makacsul össze-
szorította a száját és minden fenyegetés ellenére, kóborolt a bányában 
tovább, mert a bánya, napfényes volt, mulatságos volt és a szakadékok 
szélén szamóca termett, — most valami fojtogató és mégis jóleső szorí-
tást érzett a torkában és nagy, kövér gyermekkönnyei lassan hullani 
kezdtek az asszony finom fehér kezeire. 

* 

Az asszonyok — a munkások feleségei — össze-összesúgtak Margit 
háta mögött, mikor néha elhaladt a házaik előtt — Milyen szép a lelkem, 
milyen kényes —mondogatták és meg-meglökték egymást, úgy bámész-
kodtak utána. — De boldog lehet a nagyságos úr. 

Margit néha meghallott egy-egy megjegyzést és a homlokáig vörösö-
dött az örömtől a durva bányászasszonyok dicséretére. Leánykorára gon-
dolt és mosolygott saját magán. Akkor, ha egy-egy világfürdőn, a szép 
magyar leány után megfordultak idegen országok kényeztetett műértői, 
az elismerés, mely halk suttogásként felmorajlott utána, nem töltötte el 
oly gyönyörűséggel, mint most ez a pár paraszti szó. Akkor legfeljebb 
magasabbra emelte amúgy is magasan hordott szép fejét és hunyorgató 
szemmel átnézett a tisztelőin, de most az ő asszonyát dicsérték meg 
benne. És nyájasan mosolygott az asszonyokra. 

Megkülönböztetni nem igen tudta őket, csak Betegáék házát ismerte 
fel arról, hogy a kis Mari kint ült a küszöbön, a napon. Ha Margitot látta 
jönni, már emelgette szőke fejét és ha elhaladt előttük, felemelkedett és 
halk árnyékként utána osont. Elment mögötte egész a lakás ajtajáig és 
ha az asszony eltűnt szemei elől, ő is Visszafordult. Később még bátrabb 
lett és lassanként! a bánya helyett inkább Bertóthyék háza körül sompoly-
gott. — Maga megmentett engemet egy aggodalomtól és a kis Marit eset-
leg egy nagy szerencsétlenségtől — mondotta István egy napon, midőn 
meglátta a gyermeket a háza küszöbénél. Most már azt vette szokásba, 
hogy itt ült le és megvárta Margitot, míg szokott sétájára indult, hogy 
azután lassan mindenütt utána bicegjen. — Olyan ez a gyermek, mint egy 
hű kis kutya — gondolta az asszony és néha megsímogatta lenszőke fejét. 
A sápadt, sovány arcocska valami természetfölötti örömtől sugárzott 
ilyenkor. Néha meg összeszedett Margit holmi apróságokat, színes selyem-
szalagokat, csipkerongyocskákat, régi táncrendeket és más efélét és a 
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férje mosolygása közepett megajándékozta kis Marit. — Látja, milyen 
könnyű örömet szerezni ennek — mondta István melegen — sok előkelő 
dáma megirigyelhetné a boldogságát. — Boldogság! — sóhajtott fel az 
asszony — csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy a boldogság csupán 
őnáluk van? — és karcsú kezével a leányka sánta lábára mutatott. — 
Nem, a boldogság napja a Bertóthy-ház felett is tele pompában ragyo-
gott. Margit nem tudott betelni a sátorosi tündérvölgy csendjével és 
az urával. István imádta a feleségét a maga csendes, komoly módján és 
az asszony szomjazta a finom, halk gyönyöröket. A lármás nagyvilági 
mult még elég közel volt hozzá, hogy ezt az életet meg tudja becsülni. 
A harmatos kora reggeleket, amikor az ura félretéve megszokott tartóz-
kodó nyugalmat, önfeledt boldogsággal vonta őt magával, ki a szabadba, 
hogy fiatal szépségét megfelelő környezetben imádhassa; a csendes nyári 
alkonyatokat, amidőn órákig elüldögéltek kéz a kézben, a leboruló szürke 
esthajnalban és István tüzelő, forró homlokát odaszorította az asszony 
ölébe szótlan megértésben; a nyugodt estéket a lámpa szelíd fénykörében, 
melyet az éjjeli pillangók százai repkedték körül, és az éjszakákat, melyek 
mint valami végnélküli sötét folyam gyönyörteljes hullámai, úgy fogták 
őket körül. Az asszony sokszor hinni sem mert a boldogságában és kétel-
kedve figyelt a lelke mélyére. Lehetséges lenne, hogy van tökéletes öröm 
a földön — és a lelke azt felelte vissza, hogy igen. Eleinte reszketett, 
hogy elmúlik tőle a gyönyörrel telt pohár, de később megszokta a boldog-
ságot, amint az ember mindent megszokik és bízott benne, hogy ez örökké 
így marad. — Mi vehetné el tőlem — gondolta, és eszébe sem jutott, hogy 
boldogságát éppen a megszokástól kell féltenie. 

* 

Később, amint a nyár elközelgett, Istvánnak is fel kellett ráznia 
magát a mesebeli álomból. — Dolgoznom is kell, édes — magyarázta 
riadtan az asszonynak és a munkája után nézett. — Csak nem akarja, 
hogy az ura üres, henye életet éljen? — Nem, Margit nem akarta és ő biz-
tatta az urát. — Együtt fogunk dolgozni — ígérte —, mint azon az első 
napon — és emelgetni kezdte a szárnyait, hogy megpróbáljon repülni vele 
magasztos eszmék, fenkölt tervek által. — Amíg maga máshol lesz elfog-
lalva, megnyitom az ismétlő iskolát — mondotta az urának, de mikor 
összehívta az asszonyokat, valami megfogta a szívét, mint egy kíméletlen 
ököl szorítása. — Pár héttel ezelőtt még nem lett volna időm erre — gon-
dolta és egy kis ürességet érzett. A bányászok asszonyai kíváncsiak voltak 
és örömmel siettek Margit hívására a főépület elé; de midőn meghallot-
ták, hogy az új nagyságos asszony a gyermekeiket akarja elvonni hétköz-
napon és az ő maguk idejét a vasárnap délutáni tere-ferétől, titkon egy 
kis elégedetlenséget éreztek. — Nincs dolga a lelkemnek — zúgolódtak, 
amint hazafelé mentek — és azt hiszi, más se tud mit tenni az idejével! 
— Margit pedig magára maradva, dacos erővel fogta össze az ajakát ós 
keményen elhatározta, hogy kitart emberbaráti tervei mellett, bármilyen 
nehéz is legyen a bányászasszonyok ruháiból kiáradó szegénység szaga. 

* 

— Ma vendégeket hívtam vacsorára — mondotta egy őszi napon 
István és az asszony kellemes meglepetéssel emelte fel a fejét. — Hosszan 
húzódtak el mögöttük a kettesben töltött boldog napok és a sötét rögesz-
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mék, miket házasságellenes csökönyös elmék állítottak fel, náluk nem váltak 
valóra; még ma is legjobban szerettek egyedül lenni és Margit látható 
örömmel gyakran állapította meg azt. Nem únták meg egymást, mint 
ahogy nem lehet megunni a friss forrás vizét, mégis megesik néha, hogy 
az ember borra szomjazik. Margit örült neki, hogy vendégei lesznek most 
az egyszer ós az ura odaült mellé a veranda kőfalára. Az ökörnyál lenge 
szálai már ott úszkáltak az átlátszó őszi levegőben és a férfi arca csendes 
komolyságában úgy illett ehhez a szomorkás tájhoz. — Milyen fáradtnak 
néz ki — gondolta az asszony megrettenve és először vette észre a férfi kék 
szemének szögletében a finom szarkalábakat. — Öregnek látom őt— gon-
dolta szinte megijedve, mintha valaki egy bálványszobrot érint szentségtelen 
kézzel, de mégis eszébe villant az a húsz év, ami korkülönbség volt közöt-
tük. Ma először és hamar el is hessegette a csúf gondolatot. Hirtelen, mint 
egy néma bocsánatkéréssel, megfogta az ura fejét és maga felé fordítva, 
reászorította puha, meleg asszonyszáját a fáradt ráncokra. — Majd én elsi-
mítom őket — gondolta bizakodva és ismét azt a felolvadó, szívig kitárt 
melegséget érezte, amit mindig, ha az ura a közelében volt. — Jó itt 
nekem — mondotta, mint már annyiszor és elhelyezkedett az ura ölében. 
— Az pedig sorra vette az asszony ujjacskáit ós mindegyikre reácsókolta 
egy-egy vendég nevét. 

— Eljön a plébános úr, a bányamérnök, a doktor és a felügyelő — 
sorolta el őket —, de ne várjon sokat tőlük, ezek egészen primitiv embe-
rek. Nekem szükségem van a munkájukra, s az asztalomnál kell látnom 
őket néha; nem kellemetlen ez magának? — Dehogy, sőt gyerekes öröm-
mel készült az estére és elhatározta, hogy István kedvéért nagyon kedves 
lesz. Tetszeni akart; neki, egyedül csak neki és ismét szerette volna a sze-
mében látni azt a felgyulladó tüzet, amely még leánykorában perzselte 
meg néha, ha egy-egy lármás társaság közepéből a távol álló férfi felé 
tekintett ós annak követelő, kérő pillantásával találkozott a szeme. Az 
ura vágyát akarta élesztgetni és kedves volt a négy vendégéhez ezen az 
estén, mint talán még azelőtt senkihez soha. Faragatlan fickók voltak 
bizony ezek a férfiak, otromba cipőkben, de Margit bűbájos volt, kacagott, 
tréfált és úgy tett, mintha mitsem vett volna észre durva esetlenségükből. 
A nagyvilági asszony finom tapintatával vezette a társalgást, erőltette 
a jókedvet, pedig kínos volt neki a férfiak mereven reá bámuló, üres 
tekintetű szeme. Margit vállai fedetlenek voltak, akár hajdanán az atyja 
házában egy-egy nagy fogadáson ós néha egy pillanatra megszédítette a 
régi mámor, a zene, a bálok, parfümök régi mámora. Felnyitotta a nagy 
zongorát és ujjai alól finom dallamok, halk trillák szálltak elő, körülfel-
hőzve átszellemült szépséges fejét. Elfeledte vendégeit és csak az urának 
énekelni kezdett lágyan olvadó ezüst futamokban egy régi dalt, amit 
akkor is énekelt egyszer, magát felkínáló nagy, büszkén nyílt szerelem-
ben . . . Az urak éjfél felé elszállingóztak, egy kicsit csodálkozva ós Margit 
felhevült arccal állt szemközt az urával. Egyedül maradtak és az asszony 
már nem is gondolt reá, hogy itt vendégek voltak, csak azt nézte, hogy 
most jönni fog a megismétlődése annak a boldog csodának, midőn ők ket-
ten először találtak teljes egészben egymásra. Ehelyett azonban valami 
egészen más jött. Az ura kinyujtotta felé szelíden a kezét és odaszorította 
tüzelő arcára, úgy csóválta meg a fejét. Az asszony ijedt kiábrándulással 
ejtette le ölelésre tárult karjait és várta, hogy most mi lesz? István pedig 
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nagy és léhűtő nyugodtsággal úgy szólt hozzá, mint egy egészen kis 
gyerekhez. — Imádni való volt ma este, Margit és mégis ezt többé nem 
szabad megtennie! Maga nem ismeri őket, de én igen. Ezt ők nem értik 
meg, félre fogják magyarázni és nem akarom, hogy rosszat gondoljanak 
magáról kis leányom. — Jóságosan beszélt és a szeméből sugárzott a 
szeretet, az asszonyt mégis mint ostorcsapások, úgy érték a szavak, mert 
mást várt és mert rossz időben jöttek. Gőgösen felemelte a fejét — az 
urával szemben először használta ezt a mozdulatot — és anélkül, hogy 
válaszolt volna, hidegen csókra nyujtotta a homlokát. — Fáradt vagyok! 
Jó éjszakát — köszönt szárazon és ezen az éjszakán érezte először, hogy 
idegen itt, hogy nem közülök való és az egyedüllét súlyos terhe neheze-
dett a lelkére. 

Vasárnapi iskola volt és Margit buzgón magyarázott az asszonyok-
nak: — . . . H a az uratok néha fáradtan jön haza és talán nem azon a han-
gon szól hozzátok, ahogy szeretnétek, nem kell azért a béketűrést elveszí-
teni mindjárt.. . Az uratok dolgozik, nehéz, véres verítékkel fúrja a követ 
és talán gond is van a lelkén, attól nem látja meg a ti jóságotokat... 
Csak legyetek hozzá továbbra is jók, legyetek frissek és vidámak és a 
szeretet majd megenyhíti az ő kérges szívüket is és szelíd türelmetek dús 
gyümölcsöt fog hozni . . . 

A munkásasszonyok sötét tömege elgondolkozva bámult maga elé, 
mintha mindegyik a maga durva, szitokkal teljes életét látná és Margit 
mint nyitott könyvben, úgy olvasott lelkükben. Elszégyelte magát . . . 
— Igazuk lenne, ha a szemem közé kacagnának, amiért én tanítgatom 
őket — gondolta — és aznap este megenyhült szívvel, boldog odaadással 
simult az ura karjaiba. 

A szoba be volt sötétítve és sistergő piros karikák táncoltak az 
asszony szemei előtt. A feje fájt, kínos, gyötrő neuralgiával és keskeny 
kezével remegve szorította le a szemét, mintha nem, bírná tovább elviselni 
a fájdalmakat. Nem volt más mellette csak a kis Betega Mari, aki gondos, 
szolgálatkész és gyengéd ápolónak bizonyult. 

Félve leste az asszony arcát, amelyre reá volt írva a szenvedés és 
látszott rajta, mint szeretne segíteni. — Hívjam a nagyságos urat? — 
ajánlkozott gyermekes buzgalommal, de az asszony szó nélkül tiltólag 
emelte fel a kezét. Nem, nem akarta, pedig úgy érezte, minden fájdalma 
megszűnne, ha az ura reá tenné hűvös, becsületes kezét, lüktető homlo-
kára, égő szemeire. És mégsem engedte elhívni. — Meg kellene neki éreznie, 
magától kellene eljönni — gondolta önkínzó tépelődéssel — azelőtt meg-
érezte volna, ha ennyire vágyódom utánna. De a munka, az örökös küzködés 
a kővel . . . Hát én ne zavarjam meg a munkájában, legyen az a győztes, én 
nem versenyzem. — Odakint robbantottak és a lezuhanó kőtömegek meg-
remegtették az ablakot. Az asszony már a felhangzó sípjelzésre befogta 
a fülét és lehunyta a szemét, mégis a nagy lármára szinte eltorzította 
arcát a fájdalom. Bum, bum, egymásután indultak meg a hegyek és kis 
Mari közben szép lassan kisompolygott a szobából. Pár perc mulva futva 
jött Bertóthy István és szinte térdre esett a felesége fekvőhelye mellett. 
Az asszony hunyt szemmel feküdt ás csak egy szemrehányó pillantásra 
nyílott fel tekintete, amely a kis Marit kereste. Az ura a kezét simogatta, 



319 
de Margit érzéketlen maradt és kínzó fájdalma még jobban elvette az 
eszét. Nem magától jött, hívni kellett, zakatolta a szíve. És ami után az 
előbb még vágyott, az ura hűvös keze, most mázsás súllyal nehezedett a 
halántékára. — Nem megy, nem megy, hiába keressük, nem találjuk a régi 
hangot — gondolta keserűen és felnyíló szeme hidegen, idegenül pillantott 
az urára. — Kérem, vegye el a kezét — szólt vontatottan — mert fájdalmat 
okoz az érintése — és a legborzasztóbb az volt a dologban, hogy igazat 
mondott. 

* 

Tiszta, hideg téli napok jöttek és a jól fűtött szobákon barátságos 
derű lengett végig. Margit megelégedetten járt-kelt, rendezgetett és 
boldognak, nyugodtnak érezte magát a tél derűs fehérségében. A szemét 
szúrta a hó kíméletlen fénye, de a lelkét megnyugtatta az a végtelen 
tisztaság és mindent szépnek és reményteljesnek látott. — Néha őrült 
vagyok — korholta magát a rémképeiért, melyek most ritkábban kísér-
tették és ismét meleg, szerelmes, odaadó asszony lett az ura iránt. 
A vasárnapi iskolái azonban nem érdekelték, a kis Mari szőke fejét csak 
olykor simította végig, hanyag szórakozottsággal, néha messze elnézett 
a hótól terhes felhők közé és az ura amíg csókolta, kínos biztonsággal, 
remegő aggodalommal, de teljes tehetetlenséggel állapította meg, hogy 
el fogja veszíteni. 

István ezekben a napokban sokat tépelődött és kínzó kutatással 
kereste önmagában a hibát. — Miért van az, hogy az emberek szövet-
kezései mindig belső elégedetlenségeket szülnek, ha százezrek vagy csak 
ketten egyesülnek is? — És a házasságára gondolt, amely csodálatosan 
szép volt eddig és egészen eggyé tette őket. Végigdidergett, mintha jó 
meleg köpenyét rántották volna le kíméletlenül a válláról és arra gondolt, 
hogy Margitnak még nála is sokkal nehezebb a helyzete. — Nekem itt 
van a megszokott munkám és társaságnak éppen elég ő, de neki hiányoz-
hat régi fényes élete és sokat van magára hagyatva. — Idáig forró önzés-
sel csak magának óhajtotta az asszonyt, de most az futott keresztül az 
agyán fájó kívánással: — Egy harmadik kellene, egy angyalarcú gyerek, 
mert így — hacsak csoda nem fog történni —, elvesztem Margitot. 

* 
Ettől fogva többet tartózkodott otthon és a felesége hálás kis 

mosolyokkal nyugtázta figyelmességeit, de a régi szívig kitárult, meleg 
bizalom nem tudta ismét felütni tanyáját. — Fáradt vagyok — panasz-
kodott gyakran az asszony és István ilyenkor rémüldözve nézte a felesége 
sötét karikás szemeit. Margit odahajtotta a fejét néha a vállára, de ha 
utána nyúlt, mint azelőtt mindig, hogy csókjaival halmozza el a kedves, 
sápadt arcocskát, az asszony szomorú határozottsággal tolta el magától: 
— Most ne, István. Én nem akarom. — És azután az ura szomorú, ijedt 
arcát látva, gördülő könnyek között borult a kezére, hogy a régi, nagy 
önfeledtségek helyett most azt csókolja mardosó önváddal. 

* 

— Volna kedve elmenni? — kérdezte István egy napon és az asszony-
nak némi kis fény csillant fel a szemében. — Milyen egy ilyen paraszt-
lakodalom? — érdeklődött lanyhán és az ura felvonta a vállait. — Hát 
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nem olyan mulatság, Margit, mint amilyenekhez maga volt szokva, de ha 
jobb nincs, én azt hiszem, el kellene mennünk. Nekem némikép kötelessé-
gem is, maga meg utána nézhetne, hogy a gyakorlati életben milyen ered-
ménnyel jártak az ismétlőiskolái. Úgyis többet van itthon, mint hasznára 
lenne. — Köszönöm, István; szívesebben vagyok magamra, mint a bányász-
asszonyok között. Hálátlanok és én hiába akartam segíteni magának és 
egyszersmind nekik is. A hátam mögött szidnak és gúnyolnak, kis Mari 
mesélte és éppúgy verik a gyerekeiket és veszekszenek az uraikkal, mint 
azelőtt. — Vártam ezt a csalódást, Margit — mondta a férfi megértéssel 
— és sajnálom is érte, de legyen több elnézéssel irántuk. Sokan közülök 
állati sorban élnek és a durva szíveken kemény a kéreg, csak türelemmel 
lehet átjutni ra j ta . . . — Nekem pedig nincs türelmem — mondta fáradtan 
az asszony és erre mindketten elhallgattak. 

Később Margit kelletlen lassúsággal készülődni kezdett arra a bizo-
nyos lakodalomra. — Most még ezt az áldozatot is meg kell hoznom — 
gondolta, önmagát ámítva, mert a valóság az volt, hogy eszménynélküli 
életükben még ez a jelentéktelen szenzáció is üdítőleg hatott reá. Este 
azután odaállt a nagy tükre elé és a kikészített rózsaszín ruháját néze-
gette. — Milyen messze van már ez tőlem — gondolta kesernyésen és a 
lelke legmélyén apró kis szemrehányások ütötték fel fejüket István ellen, 
aki elfogadta tőle azt a nagy áldozatot, hogy lemondott régi élete minden 
gyönyörűségéről. Milyen szép volt, milyen fenséges volt ezt a lemondást, 
mint egy királyi ajándékot odadobni a férfi lábai elé önfeledt szerelemmel, 
de a kivitel, ó, a kivitel száraznak és nehézkesnek bizonyult! Csillogó 
szemével, sötétfürtös fejével olyan volt, mint egy fiatal virágzó almafa a 
habkönnyű rózsaszín selyemben. István túláradó szerelemmel ölelte a szí-
vére, az asszonyka most az egyszer nem ellenkezett és István szinte elful-
ladva dadogta: — Margit, Margit, miért nem akar az én imádott kisleány-
kám maradni? — Az asszony a lelkébe nézett és megrettent. — Az vagyok, 
István, az vagyok, hát nem érti, hogy az akarok maradni, aki voltam? — 
Azután odasimult a férfi szikár vállához és mintegy könyörögve súgta a 
íülébe: — Tartson meg, István kérem, tartson meg magának! 

* 

A lakodalmas nép már együtt volt az alacsony bányász-szobában, 
mikor Margiték beléptek és a sűrűn terjengő füstben és borgőzben táncoló 
párok árnyait lehetett kivenni. Valami cincogó muzsika szólt az egyik 
sarokban és az örömapa illő tisztelettel István elé lépett. 

A férfi jóságosan és mégis tartózkodó fölénnyel fogadta az üdvözlése-
ket és nyugodt szőke feje olyan hidegen, tisztán és finoman vált ki a fel-
hevült durva arcok tömegéből, hogy Margit a régi rajongással bámulta meg. 
— Az én uram, — gondolta szívrepesve és várta, hogy a szemük talál-
kozzon. De Istvánnak szerencsétlenségre tovább kellett udvariaskodni, 
hogy meg ne sértse a kényes paraszti büszkeséget. Az asszonyka pedig 
később a táncolók felé fordult. 

A felhevült fiatal testek ott hajlongtak, forogtak előtte a csárdás 
gyors ütemére és egyszercsak azt vette észre, hogy önfeledten veri lábá-
val a taktust. Fiatal volt, életteljes és a szeméből sugárzott a vágy a fiatal-
ság örömei után, melyet hiába szomjazott. Egyik bányász elgondolkozva 
vakargatta a fejét, majd meglökte a társát, kicsit sustorogtak és végül 
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a legény megindult Margit felé. Az asszony mosolyogva nézte zavart meg-
hajlását és vörös ökleit, azután kedvesen bólintott és reátette finom fehér 
kezét a bányászruha durva szövetére. 

És a krisztusfejű, szőke férfi, ott fent az asztalfőn, hová a nász-
nagyok közé beékelték, egész éjjel elnézhette szívének kedves leánykáját, 
amint önfeledt jókedvvel szállt mint könnyű lepke egyik munkáslegény 
izmos karjáról a másikéra. Könnyű csipkefátyla, mint szétfoszló álom, 
úgy repült utána és ő derűs mosollyal finom ajakán, táncolt, táncolt, 
táncolt. Néha reámosolygott az urára és az bátorítóan intett feléje, de a 
szíve kínosan vonaglott. — Szegény, szegény lelkem mennyire vágyód-
hatott társaság után, ha még ez is mulatságot szerez neki, — gondolta 
megértően és egyszerre világos lett előtte, hogy a fiatalságot nem lehet 
lenyügözni, mert még az égig érő szerelem is béklyó lesz rajta. — Engem 
fogva tart a sátorosi völgy és Margit egyszer nélkülem is el fog menni 
innen, — cikázott agyába a rettentő gondolat, mint fellobbanó fáklya 
fénye a sötét éjszakán. 

* 

A lakodalom óta nagyon nehéz lett a helyzet. Margitnak gyakran 
voltak sápadt és fejfájós napjai és ilyenkor bármit is tett István, minden 
rosszul volt téve. Ha körülvette őt szerető becézgetéssel, az asszony el-
küldte magától, ha munkába temetkezett, Margit vágyódott utána. Kezét-
a kis Mari fején nyugtatva — kit folyton maga mellett tartott — órákig 
elüldögélt az ablak közelében. Nézegette a felhők váltakozó járását, mind-
addig, míg a szeme bele nem káprázott, — ez volt az egyedüli szórakozása. 

* 

Tavaszodott. István reszketett a levegőben szállongó friss illatoktól 
és a fű sarjadását szerette volna késleltetni, de a sátorosi csendes völgy 
csodás termékenységgel teregette szét dús kincseit az óriás bazaltfal 
védelme alatt. Közeledett az a nap, amely egy évvel ezelőtt a boldogságuk 
teljességét jelentette és István úgy félt az érkezésétől, mint beteg a krizis 
napjától. — Utazzunk el, — kérlelte Margitot és mindent fel akart áldozni; 
de az asszony a fejét rázta. — Nem István, magának nem szabad Sátorost 
cserben hagynia! — Nekem nem! — jajdult fel a férfi belsejében és ő, ki 
sohasem imádkozott, most görcsös, zokogó könyörgéssel fordult valami 
láthatatlan hatalomhoz. 

— Isten! ha ott vagy a mennyekben, ahol hisznek, tégy valami csodát! 
Miért veszed el tőlem, ha már egyszer nekem adtad, vagy miért adtad 
nekem, ha nincs erőm őt megtartani? 

* 

Margit egyedül állt az ablaknál és farkasszemet nézett a nagy bazalt-
fallal. Odafent robbantáshoz készültek és az ura bizonyára ott volt vala-
hol a munkások között, serényen dolgozva. — Miért állok én itt egy idegen 
házban egyedül egy ablaknál, mikor senkinek sincs reám szüksége? — 
gondolta az asszony és őszintén csodálkozott. A robbantás után lehulló 
kőtömegek zaja idegessé tette, türelmetlenül fordult el az ablaktól és 
befogta a fülét. — Azt hiszem pár nap mulva elutazom —, gondolta szóra-
kozottan, mintha ez lenne a legegyszerűbb megoldás és lassan elindult a 
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szobák során át, csak a kis Mari bámész, kérdő gyermektekintetét 
kerülte. 

* 

Az utazás azonban elmaradt, mert Margitot ismét kínzó főfájás 
gyötörte és napokon át bezárkózva feküdt a szoba pamlagán. Kezét gör-
csösen kulcsolta össze a halántéka felett és néha reászorította égő sze-
mére, mintha enyhíteni akarná a szúrást, ami az agyvelejéig hatolt. Nem 
gondolt többé kételyeire és vágyaira, csupán a jelen sajgó fájdalma kötötte 
le minden figyelmét. Az ura nem kérdezte többé, hogy akarja-e vagy sem, 
hanem orvost hivatott hozzá, a környék első tekintélyét. Fiatal, de nagy-
tudású ember volt és kutató, mély pillantásával egészen keresztülnézett 
az asszonyon. Az emberbarát mindent átölelő szeretetével, biztatólag 
szorította meg kezét. — Semmi nagyságos asszonyom, csak egy kis neural-
gia, teljesen sötét szobában kell feküdnie egyideig és nagyon iparkodnia, 
hogy nyugodt maradhasson és akkor jó lesz majd ismét minden... — 
De a doktor tiszta síma homlokára mintha egy kis felhő ereszkedett volna. 
Később sokáig beszélt Istvánnal négyszemközt és ez halálsápadt arccal, 
dermedten hallgatta... — Lehetetlen doktor, lehetetlen —, tördelte 
görcsösen a kezét és leírhatatlan pillantással esdekelt kegyelemért, de az 
orvos nem mondhatott mást. — Számításom szerint még néhány n a p . . . 
nagyon el volt hanyagolva a baj, ha hamarább hívnak, talán még segíthet-
tem volna. 

— Szegény, szegény kisleányom, — dadogta hideglelősen a férfi és 
eltakarta kezeivel az arcát. Az orvos szánó pillantással nézte a vergődést 
még egy percig, azután mint aki már sok tragédiát látott, halkan vette a 
kalapját és anélkül, hogy Istvánt megzavarta volna, eltávozott a szobából.. 

* 

Az asszony jóval nyugodtabb volt, mióta az orvos itt járt és a sötét 
szobában mintha fájdalmai is enyhültek volna. István majdnem egész nap 
mellette volt és ő szelíd megnyugvással pihentette kezét az ura kezében. 
— Ha majd jobban leszek — tervezgette ezt és azt és kis Marival, ki a 
dívány végén, a földön kucorgott, néha még el is tréfálkozott. Harmadnap 
történt azután, hogy az orvos ott járt. Alkonyat táján Istvánt elhívták 
valamiért és szinte készségesen távozott, mert az ereje sokszor már majd-
nem cserben hagyta. Margit magára maradt a kis sánta leánykával, ki a 
földön ült összehúzódva a sötétben oly csendesen, mint egy kis anyóka. 
— Mi van most — kérdezte tőle Margit, — reggel vagy este? — Nem 
tudom biztosan — felelt a gyermek, — talán már alkonyodik. — Az asszony 
könnyűnek érezte a testét és lassan felemelkedett párnáiról; a többnapi 
fekvés után jól esett ez a csekély mozgás és szerette volna már ismét egy 
kissé Isten szép világát látni. Szinte friss energiával ment az ablak felé 
és anélkül, hogy valaki megakadályozta volna benne, félrehúzta a nehéz 
függönyöket. Odakint éppen alkonyodott és a naplemente pazar szépség-
ben megaranyozta a szemközt lévő bazaltoszlopokat. Margit mintha 
magasabb akaratnak engedelmeskedne, anélkül, hogy másfelé nézett volna, 
felemelte tekintetét a csillogó vörös fény által megvilágított hegycsúcsra 
és az utolsó kép, mit fáradt szemhártyája befogadott, az a hely volt, 
amelyen boldogsága hajnalán, önfeledt odaadással borult az ura keblére. 
De csak egy percig látta, mintegy dicsőségben ragyogva, a vörösen csil-
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logó ormot, azután elsötétedett a szeme előtt minden. — Nagy Isten! 
Mi ez? — sikoltotta rekedten és két kezét rémült mozdulattal kapta a 
szeméhez. Azután egy őrjítő gondolat térdre kényszerítette, egy pilla-
nattal később pedig a kis Mari, mint vinnyogó kis állat, úgy szűkölte 
körül, földön heverő ájult szép testét. 

* 

— Miért? miért? mit tegyek? Isten! Isten! hol vagy? Hallgass meg! 
ne hagyj el! megőrülök! — és a szerencsétlen asszony nem tudott meg-
enyhülni. Világtalan szemével kérdőn meredt az ürbe és a férje, mint élő 
halott, úgy feküdt a lábai előtt, homlokát a földhöz verve, tehetetlen 
kínjában. Az asszony agyában pedig zakatolva rohantak a gondolatok: 
mi lesz most? mi jöhet még ezután? Lázongó büszke lelke nem tudott 
megalkudni és a fiatal test, melynek egészséges szépségére oly büszke volt 
egykor, nem tudott beletörődni abba, hogy most ő is a nyomorultak orszá-
gába tartozzék. Eszébe jutott, amit egyszer kis Marisról mondott: miért 
él az ilyen szerencsétlen? Ó, a halál! Mennyivel jobb lett volna az! És az 
urára gondolt, a jó és becsületes urára, akinek nem tudott az lenni, ami 
szeretett volna, addig sem még ép volt. Mi lehet hát akkor most? Kolonc 
a nyakán, melyet az egészséges férfi görnyedő derékkal hurcol az élete 
végéig.. . Vagy addig míg én élek, jutott az eszébe és a szíve megdermedt 
a rémülettől. Itt van a megoldás. De miért, miért? Visszaborzadt attól 
a gondolattól, hogy ő maga önkezével... — Nem bírom megtenni... nem 
tehetem, sikoltozott észtvesztően . . . — és ismét zavart, dadogó félszavak 
következtek, kérdések, melyekre senki, legkevésbé pedig István nem tudott 
felelni. A gondolattal, mely rémes szálaival lassanként bepókhálózta a 
lelkét, csak nehezen tudott megbarátkozni. A fiatal életerő küzdött benne 
a zavart lélek hagymázos terveivel, de amint a küzdelem eldőlt, lassan-
ként megcsendesedett. Átmenet nélkül abbahagyta őrjítő kiáltozásait, 
nem kérdezett többé Istent és embert, hogy: miért? csak ült a szegény 
világtalan asszony és a zavartlelküek konok makacsságával várt, várt 
valamire. 

A kérlelhetetlen idő pedig múlt felettük, a percekből órák, az órákból 
napok lettek és elkövetkezett az is, midőn Istvánnak össze kellett szednie 
elgyötört férfierejét, hogy ismét helytálljon a bányában. És megtörtént 
egy napon az, hogy Margit magára maradt, csak kis Mari ült a lábainál 
épp úgy, mint pár héttel ezelőtt. Mindössze felhők járása helyett most az 
örök sötétséget kémlelte és utazni készült ismét, utazni; mintha az lenne 
az egyedüli megoldás. — Itt van István? — kérdezte egyszerre az asz-
szony, mintegy kémkedve, de csak a leányka vékony hangja válaszolt. 
— Nincs itt más, csak é n . . . hívjak be valakit? — Nem, nem kis-
leányom — és Margit áldólag tette kezét a kis elhagyatott szőke fejecs-
kéjére. Tőle búcsúzott csupán, mert érezte, hogy ennél a gyereknél nem 
pótolhatja senki. — Nem kisleányom, inkább neked is el kell egy kis időre 
menned. Pihenni szeretnék... — és Margit igazat mondott. — Eredj haza 
addig édesanyádhoz . . . — és kis Mari kelletlenül engedelmeskedett. Lassan 
kiment a szobából és sánta lábacskáját nehezen vonszolta. A napos úton 
hazafelé menet itt is, ott is virágokat tépett és kis koszorút formált 
belőlük öntudatlanul. De a kedve nagyon borús volt, mintha állati ösztön 
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súgta volna neki, hogy veszély fenyegeti egyetlen jóltevőjét és kis Mariban 
ismét felébredt a régi dac. Elhatározta, hogy engedetlen lesz és mint 
azelőtt a bányából nem lehetett kitiltani, úgy most ismét visszafordult 
Bertóthyék háza felé. — Majd odaadom neki a koszorút — gondolta, 
talán nem haragszik akkor és a virágokat maga fölé emelve, besompoly-
gott a homályos szobába. A nagy karosszék üresen állott, csak a földön 
hevert előtte Margit könnyű kendője és a gyermek korát meghaladó 
rémült megértéssel nézett az üres szék felé. Talán ismét az ösztöne dol-
gozott benne, de egy pillanatot sem veszített, hanem felkapva az áruló 
kendőt, amennyire csak sántasága engedte, oly gyorsan futott Bertóthy 
István irodája felé. 

* 

A vak asszony tapogatózva ment feljebb és feljebb a napos ösvé-
nyen. Annyiszor járt itt, valamikor régen, hogy könnyű volt reátalálni 
a keskeny gyepes ösvényre. Ifjú asszonyi boldogsága, mint ezer finom szál, 
úgy fűzte az emlékeit ehhez az úthoz és ahol egyszer az életbe indult el, 
ott taposta most a halál sötét ösvényét. Feljebb, mind feljebb . . . Itt lehet 
a hely, ahol egykor kis Mari tarka szoknyáját megpillantotta és ahol 
Tajgetosz hegyéről beszélt az éptestűek kegyetlen szigorával... Igen a 
Tajgetosz . . . Ő most megy, megy mind feljebb a jó meleg napon és virágzó 
szép arcát felemeli az éltető sugarak felé. Milyen könnyű, milyen egy-
szerű ez . . . elhalad a régi bányaszájak mellett és kicsit tapogatódzva, de 
jól ismerős biztonsággal felér a csúcsra, hol egykor Istvánnal állt. Nem, 
nem, erre, csak erre nem szabad gondolnia, mert akkor nem képes reá, 
pedig éppen Istvánért kell meglennie... A járása néha tétova lesz, mintha 
nem bírná tovább vonszolni a terhet, de azután azzal biztatja magát: 
a csúcsról még csak néhány lépés és vége mindennek. Kezét összekulcsolja 
a mellén, mintha imádkozna és lassú léptekkel megy, megy a fehérruhás, 
vak asszony, a gyönyörű tavaszi napsütésben a megoldás fe lé . . . 

* 

István ezalatt kétségbeesett gonddal kutatta át a ház minden részét; 
kezében a fehér kendő, ajkán az asszony neve és szemében az őrület lán-
golt . . . — Margit! Margit! — járta át a rekedt hívás szívetdermesztően a 
lakást, de az asszony egykor oly ragyogó hangja nem válaszolt sehol. Kis 
Mari tétován nézte a meddő keresést, mindenütt a férfi után sompolyogva 
és gyermeki elméje borzalmas csodákat sejtett. — Messze nem lehet — 
tördelte a férfi és egyszerre valami rettentő sejtelem derengett át ra j ta . . . 
— A k ú t . . . ! Hamar a kúthoz! — és rekedtté kiáltotta magát a parancso-
lásban. Ijedt férfiak jöttek, létrákat és köteleket hoztak, ezalatt pedig a ház 
mögött a napos ösvényen a vak asszony lassan tapogatódzott tovább a 
bazaltömlés fenségesen borzalmas szakadéka fe lé . . . 

* 

A bányában rendben folyt a munka és az emberek javarésze mitsem 
tudott a közelben lejátszódó tragédiáról. Robbantáshoz készültek és az 
éles jelzősíp megszólalt a munkavezető kezében: — Mindenki a házba; vagy 
mentett helyen tartózkodjék . . . — A robbantás színhelye pár pillanat alatt 
teljesen üres lett és István most erre tartott, mintegy ösztöneinek 
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engedve és nem törődve semmi veszéllyel. A kutatás mindeddig meddő 
maradt.. . de most . . . mi az a fehér folt, mely közel a gerinchez úgy 
világít, mint egy karcsú fehér virág? A bánya területe üres. . . , mindenki 
félti az é l e t é t . . k i lehet hát az a vakmerő, ki a halállal dacol? . . . 
— Margit! Margit! — tör ki a férfi torkából félig ujjongva, félig rekedten és 
az ámuló munkások káprázó szemei előtt, mint őrült fergeteg rohant el 
gazdájuk felhevült alakja. . . Finom, nyugodt, Krisztusfeje most az ön-
kívület bélyegét viselte magán és amint elrohant mellettük, a füstölgő 
gyújtózsinór már el is érte a dinamitot és a következő másodpercben a 
detonáció megrázta a hegyet. A kövek robaja és felszálló pora eltakart 
az emberek szeme elől mindent. Dermedten néztek egymásra és mivel 
minden bányász babonás, megjelölték magukat a szent kereszt jelével. 

* 

Az asszony leomlott a földre a robbanás erejétől és ott feküdt ön-
kívületben, mikor ura lihegve, verejtékezve utólérte és leomlott melléje. 
— Margit, Margit, miért tette ezt velem? —hörögte és a testét megrázta a 
görcsös zokogás. 

Az asszony magához tért és világtalan szemével fürkészve igyekezett 
kutatni, hogy hol van. Kinyujtott keze az ura könnyáztatta arcát érin-
tette és azt hitte, megtörtént minden és az, amit most érez, már nem erről 
a földről való. Valami isteni megbékélt boldogságot érzett és tisztult 
eszményi szerelmet az iránt a férfi iránt, ki idegei végső ernyedésében ott 
fetrengett a földön. — Most ismét boldog vagyok, olyan tökéletes boldog, 
mint az első napon — gondolta és csak a férfi vergődése hatott reá kínosan. 
Hát ő miért nem boldog és sírni még sohasem hallottam. — István, — 
szólt reá szelíden és szívigható melegséggel tárta felé a karjait. Csak 
amikor a férfi magához ölelte és görcsösen remegve tapogatta végig, 
hogy ép-e minden tagja, akkor eszmélt az asszony egészen magára. 
— Élek —, állapította meg naiv csodálkozással — és különös — de valami 
felszabadult örömmel is egyben. Ő, ki nem tudta elképzelni, hogy bele 
lehet nyugodni a tragédiába, most egyszerre örülni tudott annak, hogy 
nincs mindennek vége, hogy érzi még a nap égető melegét és gyöngéd 
vigasztalással nyúlt a férfi feje után. — Kisleányom, miért tette ezt 
velem? — ismételte meg a kérdést István és az asszony hajdani gőgjének 
valami parányi árnyával válaszolt : — Nem akartam a terhére lenni István. 
Ó, hogy szorította magához, hogy remegett közben a férfi. — Terhemre? 
Nekem? Hisz belepusztultam volna, ha elhagy. — És eszébe jutott 
az elmúlt hónapok kínos vergődése... Az ő negyven esztendeje és a 
sátorosi völgy csendje, melyet Margit előbb-utóbb úgyis elhagyott volna. 
Az örökös remegés és a csoda, amelyért úgy könyörgött. . . A csoda. íme 
az Isten kifürkészhetetlen úta i . . . most itt tartja feleségét a szívére 
szorítva és szikár karjával erősen reáfonódik, hogy el ne engedje őt 
magától többé soha. . . És az asszony az első napok mámoros remegésével 
borult reá, mint felfutó repkény az őt éltető fára. A szívük ismét egészen 
a mélyéig kitárult, hogy így egyesüljön, és amint ott állnak összeölel-
kezve a napfényben fürdő hegytetőn, a férfi és a vak asszony, lelki sze-
meik előtt csodálatos gazdagsággal tárult ki a jövő élet együttműködése, 
megértő jósága, benső gyönyöre. Az asszony megbékélten hajtja le a 
fejét és míg világtalan szeméből súlyos, lassú könnyek peregnek alá, 
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szíve nem dermed meg többé az örök éjszaka tébolyító gondolatára, hanem 
felenged rajta a fagyos kéreg, a szörnyű megrázkódtatás után. Besurran 
rajta a megértés és érzi, hogy kellett az a kegyetlen és mégis boldog 
csoda, amely megmentette őt a közelgő bukástól és megtartotta itthon 
a sátorosi völgy békés csendjében, az ura mindennél többet érő áldott 
szerelmének. T. Hallósy Mártha. 

TESTVÉREM, MONDD...! 

Láttál-e habzó galagonyabtengert 
kint a berekben? 
Hallgattál-e füledre-tett tenyérből 
vérmuzsikát, szomszéd erekben? 
Lombon-beszegült napfényhúrra 
csapott-e kezed égi vággyal? 
Utánoztál-e víg madarakat 
csattogással? 
Adtál-e másnak önbizalmat 
tiszta szavaddal? 
Tévesztetted-e magadat össze már a 
tavasszal?! 
Feszengtél-e levegő-módra szerte-széjjel? 
táncoltál-e könnyű lábadon már a széllel? 
Hajdon fejeddel futottál-e csapó esőben? 
Nevettek-e reád az emberek arra menőben? 
S éreztedbe, hogy csupa testvér 
mind, aki rádnéz, szemmel szeret, 
hogy jó szavadra lelkük viasza 
mézet pereg? 
S nyittál-e ajtót csengvebbongva, 
begurítva elöl kedvedet? 
Törtébe össze hirtelenül 
bánatbfelleget? 
Öleltedbe már a világot 
félve, szeretve — 
gondoltadbe azt, hogy mindenki 
boldog lehetne?... 

Nagy Emma. 
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